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1. Opening 
Sven Keller opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
Toevoegen werktijdenregeling als punt 8.  Wirdum toevoegen aan de punt 13. 
De agenda wordt hierna vastgesteld. 
 
3. N.a.v. verslag van de afgelopen vergadering 
Het verslag is via de mail goedgekeurd en vastgesteld. 
Naar aanleiding van geen op- of aanmerkingen.  

 
4. Mededelingen en actualiteiten  
Informatie door Hans  

1. Nieuw Strategisch Beleidsplan (SBP) 
De opzet is het opnieuw in de steigers zetten van het huidige SBP. Afgelopen donderdag ook 
besproken in de directieraad: welke vragen willen jullie stellen en op welke vragen wil je zelf een 
antwoord geven. Op 16 februari is deze evaluatie. Tijdens de achterbanavond MR/ GMR ook deze 
sessie. Tevens worden ook de stakeholders benaderd en de leerlingen worden tijdens het 
schoolbezoek betrokken. De hoop is op veel input.   
2. Studiebijeenkomst Michaelaschool concept 
Hans was op bezoek in Londen bij dit concept, heel bijzonder, kinderen uit aandachtwijken maken 
van gedrag een leerdoel, ze slagen erin om dit zo vorm te geven. Wat heb je nodig en wat kunnen 
we er van leren met thema gedrag als leidraad. Leerkrachten vanuit deze school zijn gedetacheerd 
in Amsterdam en kunnen deze bijeenkomst vormgeven. Strikt organiseren vanuit een positieve 
setting. Eigenaar van je eigen mogelijkheden.  
3. Auditeren 
Vorig jaar behoefte aan visitatie en zelfevaluatie. Samen met NW Fryslân en Palludara hebben vier 
directeuren meegedaan aan deze scholing. Het doel is elke school een keer in de vier jaar te 
auditeren.  
Hans heeft met de inspectie contact gehad om nog in zijn dienstperiode een onderzoek te plannen 
– ze willen helaas niet komen. Afspraak om bij te praten is wel gemaakt in mei.  

Datum  11 januari 2022 

Locatie CD PCBO Leeuwarden e.o. 

Aanwezig GMR  Hanneke van Stralen, Sabine Hettinga, Ytske Terpstra, 
Marjolein Pennings, Folkert van der Ploeg, Sven Keller 

Aanwezig PCBO Hans Greidanus, Bettina van der Bosch, Evelien de Jong 

Afwezig  Carien Abels 

Voorzitter Sven Keller 

Notulist Evelien de Jong  
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Sven mededelingen: 
4. Kandidaten OGMR 
Een gesprek gehad – Sven heeft geadviseerd om na te denken hierover, mogelijk misschien 
aansluiten bij de MR i.p.v. de GMR. Volgende week vrijdag volgt het gesprek met de tweede 
kandidaat. 
PGMR – één kandidaat is zeker en de tweede denkt nog na.  
  

5. Profielschets (B) 
Op het stuk t.a.v. de profielschets heeft de GMR een positief advies gegeven. Met daarbij de 
complimenten hoe dit in korte tijd, zorgvuldig is opgesteld. Vrijdag start de werving.  
 
6. Relaties op het werk        
Informatie door Bettina 
Op het stuk t.a.v. de relaties op de werkvloer heeft de PGMR nog geen besluit genomen. Het wel/niet 
instemmen volgt binnen een aantal dagen. Meegeven dat dit document nog een keer nadrukkelijk 
moet worden besproken op de directieraad vooral t.a.v. de relaties tweede graad.  
 
7. Inzet onderwijsassistenten bij vervanging 
Terugkoppeling door Bettina 
Voorstel om te kijken naar de inzet van onderwijsassistenten en de financiële beloning hiervoor.  
Instemming van GMR omdat het aanpassing betreft van de arbeidsvoorwaarden. Uiterlijk 8 februari 
geeft de GMR haar reactie.  
 
8. Werktijdregeling  
Wordt de volgende directieraad geagendeerd – destijds een te korte sessie. Er was toen niet een 
urgentie op dat moment, hier wordt nog uitgebreid op teruggekomen. Thuis werken is ook een optie. 
om mee te nemen, zeker bij de verplichte leertijd waarin je geen ‘eigen‘ lokaal hebt na schooltijd.  
 
9. Verandering bestuursmodel 
De GMR geeft een positief advies ten aanzien van de verandering van het bestuursmodel. Ook deze 
verandering al meenemen in de vacature, is geen bezwaar. Dit is juist heel transparant richting de 
nieuwe bestuurder.   
 
10. Organiseren achterbanbijeenkomst MR 

1. Waar organiseren we het? (tip van Hans, het landbouwmuseum) 
Landbouwmuseum – 27 maart, inloop 19.30, start om 20.00 uur 
2. Uitnodiging? Carien/Marjolein? Helpt de opzet van de flyer in uitnodiging? 
Inclusie? Spreek mee over het strategische beleidsplan voor de komende 4 jaar, met een 
begeleidend schrijven.  
Spreker over kansengelijkheid – Hans Spekman?  
3. Wat denken we dat het gaat kosten? 

 
11. Citaat vanuit ons GMR-plan. Hoe gaan we hier op inzetten? 
 
12. W.v.t.t.k. en Rondvraag  
MR Wirdum –Marjolein neemt dit over van Carien en neemt contact op met de voorzitter van de MR.   
 
13. Sluiting  
Sven sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 
Volgende vergadering is 8 maart 2023  
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Actielijst 

Nr. Wie Onderwerp Begin  Einde 

Vast  Allen Terugblik / jaarverslag juni oktober 

Vast Allen inventariseren belangstelling MR cursus in 
november 

juni september 

Vast Allen Achterbanbijeenkomst > datum vaststellen september  

1. Vast Werkgroep 
communicatie 

Stukje voor de nieuwsflits  november 
juni 

november  
juni  

2. Vast  Contactpersonen Neem contact op met de MR van de school 
waar je aan bent verbonden.  

  

3. Vast   Voorzitter Vacatures personeel en ouders >> op tijd 
beginnen met werven 

  

4. Vast GMR (G)MR cursus informatie CNV   

1. 6
. 

Voorzitter  Werktijdenregeling na de zomer op de agenda 9 maart 2022 Eind 2022 

2. 7
. 

Marjolein en 
Carien 

Voorzitters MR-en uitnodigen voor eind 
september. Datum, locatie en thema:  
27 maart of 3 april 2023; locatie nog onbekend; 
Ouderbijdrage en kansengelijkheid? 

20 april 2022 
 
2 november 
2022 

 

 
Besluitenlijst 

Nr. Onderwerp Datum 

1. 1 . Waardering inzet onderwijsassistenten voor de groep – Instemming 
PGMR – advies OGMR positief 

14-09-2022 

2. 2. Begroting 2023 – Instemming GMR 11-01-2023 

3. 3. Profielschets directeur/ bestuurder – Instemming GMR positief 25-01-2023 

4. 4.  Verandering bestuursmodel – advies GMR positief 25-01-2023 

5.    

 
Vergaderdata schooljaar 2022-2023 
woensdag 8 maart 2023 
maandag 17 april 2023 met bestuur 
woensdag 10 mei 2023 
woensdag 21 juni 2023 
 
Samenstelling GMR:    Contactpersoon voor: 
Sven Keller, voorzitter   IKC Johan Willem Friso, IKC Prins Constantijn, IKC Maria Louise 
Hanneke van Stralen, vicevoorzitter Ds. Hasperschool, De Finne, IKC Albertine Agnes   
Folkert van der Ploeg, secretaris  IKC De Kinderkoepel, De Sprankel 
Carien Abels     Nijdjip, Doarpsskoalle Wurdum 
Sabine Hettinga    IKC Willem Alexander, IKC Alexia 
Marjolein Pennings    IKC Prins Maurits, KWS Fontein 
Ytske Terpstra    IKC Máxima, Klaverblad HB 
2x vacature personeelsgeleding 
3x vacature oudergeleding 
 
Portefeuilleverdeling: 
Dagelijks Bestuur:   Sven Keller, Hanneke van Stralen, Folkert van der Ploeg 
Communicatie, PR & Kwaliteit:   Sven Keller, Marjolein Pennings 
Financiën:     Carien Abels, vacature 
Personeel:  Hanneke van Stralen, vacature  
Huisvesting, ARBO & Veiligheid:   Folkert van der Ploeg, vacature 
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Onderwijs, ICT & Identiteit: Carien Abels, vacature 
Verkiezingscommissie: 
 
 
  


