Notulen GMR Onze Wijs

Notulen GMR vergadering 17 september 2015
Aanwezig: Thomas Landman (bestuurder), Ellen Harmsen (PG), Werner Braspenning (PG), Sylvia de
Heus (OG), Jordy de Werd (OG), Sandra van der Broek (PG), Greet Meijer (PG), Kenny Ebert (OG),
Marieke Groeneveld (PG, interim voorzitter/ notulist)
Afwezig met kennisname: Janke Holtman (PG)

1.) Welkom
De interim voorzitter heet iedereen welkom.
2.) Agenda en aanvullende bespreekpunten
Contact met de Raad van Toezicht wordt toegevoegd als punt 18.
Er zijn geen aanvullende agenda en of bespreekpunten.
3.) Afscheid oud GMR leden
De bestuurder neemt afscheid van Gerco Blok als oud voorzitter en bedankt hem hartelijk voor zijn
gedane moeite, inzet, kwaliteit en betrokkenheid. De bestuurder heeft het zeer op prijs gesteld dat
Gerco voorzitter is geweest.
Daarnaast wordt er ook een dankwoord gesproken voor Rennie Naafs, Francis Joosse en Bram
DeMedts, welke aangegeven hebben niet aanwezig te kunnen zijn.
De bestuurder reikt Gerco een bedankje aan namens de GMR en het bestuur. De bedankjes voor de
overige afscheidnemende leden worden op een andere manier aan hen verstrekt.
Gerco geeft aan dat er voortvarend begonnen is en dat het geëindigd is zoals het geëindigd is. Hij
geeft aan dat het zakelijk heeft gebotst, maar dat hij de bestuurder persoonlijk altijd een fijn persoon
gevonden heeft.
Hij geeft aan dat hij de sfeer en de openheid binnen de GMR altijd goed heeft gevonden.
De keuze die hij heeft gemaakt voelt als goed.
Hij had nog graag een vrijwilligersvergoeding voor ouders waar willen maken en de betrokkenheid
van ouders bij het beleid van de Stichting. Ook had hij ook heel graag bovenschools de discussie over
levensbeschouwelijk onderwijs op gang willen brengen. De bestuurder geeft aan dat er een
vrijwilligersvergoeding voor de oudergeleding mogelijk zou kunnen zijn.
De GMR geeft aan dat zij wel zijn gevaren onder het voorzitterschap van Gerco en dat ze al zijn inzet
zeer op prijs hebben gesteld. Zij zullen zijn voorzitterschap missen.
Met en na deze woorden verlaat de oud voorzitter de vergadering.
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4.) Welkom nieuwe GMR leden
Greet Meijer wordt welkom geheten. Greet stelt zichzelf voor.
Janke Holtman zal zich in de komende vergadering voorstellen.
5.) Beleidsmatig ICT onderzoek KPC groep: toelichting door bestuurder
Er wordt inmiddels op de meeste scholen gewerkt met o.a. snappet, maar de variëteit tussen de
scholen met betrekking tot ICT inzet en gebruik is groot. Om dan beleid te maken is moeilijk. De KPC
groep wil al geruime tijd onderzoek doen naar ICT beleid/inzet op scholen en heeft dit inmiddels bij
Onze Wijs gedaan. Dit was kosteloos. Dit onderzoek is gepubliceerd op de website van de KPC groep.
Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van dit onderzoek binnen de Stichting?
Het advies wat uit het onderzoek volgde is dat er gewerkt moet gaan worden aan een gezamenlijke
visie met betrekking tot het gebruik van ICT binnen de scholen. De vraag die daarbij ook gesteld werd
is of er dan een bovenschools ICT beleid geschreven moet worden of niet en wat zou daarvan het
voordeel zou zijn. Op schoolniveau wordt er wel gewerkt aan een ICT beleidsstuk wat geldend is voor
de individuele school.
Inmiddels heeft de ICT beleidsgroep een gesprek gehad met het onderzoeksbureau en is er besloten
om een ICT beleidsdag te houden waarbij alle ICT werkgroepleden, directeuren en een IB-er
(Parnassys) aanwezig zijn om een bovenschools beleidsstuk ICT te maken. Van hier uit volgt de
vertaalslag naar iedere individuele school. De adviseurs van het onderzoeksbureau assisteren
gedurende deze dag om het beleid te schrijven, of dit evenals het onderzoek zelf kosteloos is, is niet
tijdens de GMR vergadering besproken.
Doel is dat iedere school in het voorjaar een eigen beleidsplan heeft. Op basis hiervan wordt
gekeken wat voor ICT middelen er voor welke school moeten komen en wat de kosten zijn die
daarbij komen kijken. Dit zal gevolgen hebben voor de begroting van de desbetreffende school.
Iedere school binnen Onze Wijs is vrij om geld uit te geven, maar zij zullen wel binnen de kaders van
het bovenschoolse en school specifieke beleidsplan moeten blijven.
De GMR geeft aan het fijn te vinden dat dit punt nu bovenschools opgepakt wordt en dat er ook
geschoolde mensen (gaan) inzitten en dat er coördinatoren gaan komen . Nu ontstaat ook het effect
dat je kennis kunt gaan delen en je kunt die coördinatoren dan uiteindelijk ook gaan gebruiken voor
kennis overdracht binnen de verschillende scholen. ICT bepaald een groot deel van de toekomst van
het onderwijs op onze scholen. In dit bovenschoolse beleid moet ook rekening gehouden gaan
worden met scholing van ICT-ers.
De GMR vraagt zich af of er in dat beleidsstuk ook een protocol voor social media komt te staan. De
bestuurder geeft aan dat dit zeker wordt meegenomen.

6.) Overlegmoment plannen werkgroepen DO-GMR
De bestuurder gaf aan dat hij dit punt in het DO heeft meegenomen. Het DO gaf aan dat ze daar wel
voor open staan, maar dat ze dan met nog meer mensen moeten afstemmen. Hun voorstel is om
alleen te delen als er echt iets speelt. Een goed voorbeeld hiervan is de CAO.
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De bestuurder geeft de voorzitters van de verschillende beleidsgroepen door aan de secretaris en
vice versa. Dan zal de GMR het initiatief nemen om de voorzitters van de werkgroepen vanuit het DO
te benaderen. Gezien de mogelijke wijzigingen in beleid door ICT-Project, is het oprichten van een
werkgroep ICT binnen de GMR wenselijk, deze groep bestaat uit PG-leden.
Het is doel van deze contacten is puur en alleen versnelling van beslissingen en het gezamenlijk
meedenken en het zijn van gezamenlijk nut voor elkaar. Er zal alleen contact gelegd worden bij
werkgroepen die op elkaar aansluiten.
De GMR vraagt de bestuurder of het initiatief voor het gesprek met de Raad van Toezicht bij ons of
bij hen ligt. De bestuurder geeft aan dat deze bij de GMR ligt.
De bestuurder geeft aan dat er wellicht vluchtelingen richting Onze Wijs gaan komen. Op dit moment
wordt het nog geconcentreerd in Goes. De bestuurder geeft aan dat er in de toekomst misschien
aanspraak gemaakt kan gaan worden op scholen van Onze Wijs.
7.) Notulen 9 juli 2015
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd. Deze zullen op de website geplaatst
worden en verzonden worden naar de MR-en.
8.) Werving nieuwe voorzitter
Er is op dit moment binnen onze eigen geleding niemand die de voorzittersrol op kan nemen.
Afspraak voor dit schooljaar is dat iedereen roulerend voorzitter is. Het jaar daarna kijken we wie er
voorzitter gaat worden. Ondertussen wordt er gezocht naar drie nieuwe ouderleden van Aventurijn,
Acaciahof, Wilgenhof.
9.) Werving nieuwe leden ouder geleding
Zie punt 8.
10.) Ingekomen post
- Brief Aankondiging voorzitterschap Gerco Blok 10-07-2015
11.) Uitgaande post
- Brief Transparantie 14-07-2015
12.) Voorstel jaarrooster 2015 – 2016 GMR Onze Wijs
Goedgekeurd.
13.) GMR reglement Onze Wijs
Ongewijzigd.
14.) Statuten GMR Onze Wijs
Ongewijzigd.
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15.) Samenstelling GMR (indeling werkgroepen)
Deze wordt via de mail samengesteld en afgestemd op de werkgroepen van het DO.
16.) Adressenlijst
Wordt samengesteld.
17.) Rooster van aftreden GMR leden
Is samengesteld.
18.) Raad van Toezicht
De GMR zal op de uitnodiging van de Raad van Toezicht, die voor de zomervakantie via de
bestuurder gegeven is, accepteren. We zullen hen binnenkort uitnodigen op onze GMR vergadering
van 20 oktober. We zullen bij deze uitnodiging een voorstel voor agendapunten meesturen waarin
we op een coöperatieve manier willen aangeven waar we het nog over willen hebben. Daarnaast
zullen wij bij de uitnodiging aangeven dat we toekomstgericht willen praten en dat we graag nog
uitleg zouden willen verkrijgen over de gang van zaken die in januari in gang is gezet. We hebben als
doel transparantie te bevorderen.
De GMR besluit in zijn geheel (beslissing wordt gemaakt door de nu aanwezige leden) bij dit gesprek
aanwezig te willen zijn.
We zullen de Raad van Toezicht via de bestuurder laten weten dat we ingaan op de uitnodiging tot
gesprek. Dit verloopt via de bestuurder omdat hij heeft aangegeven de persoon te zijn tussen de
GMR en de Raad van Toezicht.
19.) Welke informatie uit deze vergadering gaat naar de MR-en?
Vastgestelde notulen van 9 juli 2015.
Mail naar de MR voorzitters dat ingegaan wordt op de uitnodiging van de Raad van Toezicht en dat
deze verzonden wordt.
Daarnaast vermelden dat er vacatures zijn.
20.) WVTTK
Geen.
21.) Rondvraag
Geen.
22.) Sluiting
De voorzitter sluit om 21:45u de vergadering.
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