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1. Opening 
Sven Keller opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
Starten met punt 7, daarna de punten van Bettina en Hans.  
Wirdum toevoegen aan de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. N.a.v. verslag van de afgelopen vergadering 
Het verslag is via de mail goedgekeurd en vastgesteld. 

 
4. Mededelingen en actualiteiten  
Informatie door Hans  

1. Ontwikkelteams en expertisegroepen 
Geëvalueerd in directieraad, hier is een stuk uitgekomen, 25 januari agenderen.  
2. Stavaza aan- en verbouwingen 
Vanmiddag is IKC Maria Louise geopend door de wethouder en de kinderburgemeester. De hele 
wijk is hier blij mee. Prachtig nieuw logo. School heeft nu 3 lokalen extra. Voldoende ruimte en 
een perfecte combinatie. 
De opening KWS Fontein komt er ook aan, ook dit wordt nu een volwaardig IKC, 3 lokalen en een 
IB ruimte erbij. Het monumentale blijft gehandhaafd.  
IKC Middelsee – het is dicht, dak zit erop en wordt vervolmaakt. We hopen in juni op de 
oplevering. Sjoerdje Poeze is er fervent mee bezig, ook het 10-14 concept krijgt vormen.  
3. Taalschool en noodopvang 
Samen met andere besturen. De opvang kinderen Oekraïne beweegt. Grou gaat op termijn dicht, 
meer concentratie in Leeuwarden. Vanmiddag nog gesproken met de wethouder, zij erkent het 
probleem rondom de bekostiging.  
4. Vertrek Hans en nieuw Strategisch Beleidsplan 
De algemene wens is om een 2.0 versie te maken, Hans is hier voorbereidend nog wel bij 
betrokken. Samen met Annemieke en Bettina, input ophalen voor de zomervakantie zodat de  
eventuele nieuwe directeur/ bestuurder er ook nog wat van kan vinden. De organisatie recht 
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doen met een vervolg op het bestaande SBP. Overleg ook met GMR en MR-en hierover, 27 maart 
hiervoor benutten?   
  
5. Presentatie begroting 
De GMR stemt in met de Begroting 2023 
NB. in het vervolg graag eerder versturen.  
 

5. Relaties op het werk        
Informatie door Bettina 
Het personeelsdeel van de GMR stemt niet in met dit stuk, zoals deze er nu ligt. De beargumentering 
zit hem in het verschil van de beschreven relaties. Wij zijn van mening dat een man-vrouw (of man-
man/vrouw-vrouw) relatie niet akkoord is, daar vinden wij een beleidsstuk dan ook op zijn plaats om 
duidelijkheid voor een ieder te creëren. 
De overige relaties vinden wij enigszins zwaar beschreven in dit stuk, in hoeverre is dit niet gezond? 
Wat zeggen de personeelsleden over deze andere vormen van ‘relaties op de werkvloer’? Vanuit 
welke incidenten blijkt dat? Dit betekent namelijk wat veranderingen in de school/organisatie en in 
hoeverre is dit schadelijk? Hierin is nader onderzoek, vinden wij, noodzakelijk.      
Naast bovenstaande moet in een nieuw stuk t.a.v. relaties op de werkvloer ook de ‘veiligheid op de 
werkvloer’ worden gewaarborgd. Hiermee bedoelen wij de wijze hoe dit stuk wordt gedeeld met de 
collega’s. Dit moet op een goede manier plaatsvinden, omdat er platgezegd ‘gedwongen mobiliteit 
plaatsvindt’. 
 
Benoemingscriteria.  
Tijd nemen om door te nemen en indien nodig online elkaar op de hoogte brengen van eventuele 
bezwaren en/ of akkoord.  
Sven Keller en Marjolein Pennings nemen zitting in de sollicitatiecommissie.  
 
6. Terugkoppeling schrijven: Waardering inzet onderwijsassistenten voor de groep  
Terugkoppeling door Bettina 
Dit is vastgesteld. Het is breed gedeeld met de onderwijsassistenten tijdens de intervisie.  
 
7. Dorien Dusseldorp (Versteege Search) 
Dorien stelt zich voor en haalt input op voor de profielschets van de nieuw te benoemen directeur/ 
bestuurder. 
 
De volgende punten worden doorgeschoven naar de vergadering van 25 januari a.s. 
8. Terugkoppeling Hans n.a.v. 

1. Personeelsgeleding 
2. Financiën achterbanavond 
3. Werktijdenregeling  

 
9. Wervingsactie (resultaat) 

 
10. Organiseren achterbanbijeenkomst MR 

1. Waar organiseren we het? (tip van Hans, het landbouwmuseum) 
2. Uitnodiging? Carien/Marjolein? Helpt de opzet van de flyer in uitnodiging? 
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  
Wirdum – Sven neemt contact op met Carien of er is gereageerd op de mail.  
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13. Sluiting  
Sven sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 
Volgende vergadering is 25 januari 2023  
 
 
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; locatie nog onbekend; 
Ouderbijdrage en kansengelijkheid.  

20 april 2022 
 
2 november 
2022 

 

 
Besluitenlijst 

Nr. Onderwerp Datum 

1. 1 .   

 
Vergaderdata schooljaar 2022-2023 
woensdag 11 januari 2022 
woensdag 25 januari 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, KWS Transvaal 
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  
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Huisvesting, ARBO & Veiligheid:   Folkert van der Ploeg, vacature 
Onderwijs, ICT & Identiteit: Carien Abels, vacature 
Verkiezingscommissie: 
 
 
  


