Allure GMR vergadering 28 november 2017
Bestuurskantoor, Kerkstraat 79a, Wognum
Aanwezig: Barbara Bisschop, Derk van Zon, Raimond Punt, Astrid Steenman, Dolf Rientjes, Odette
Meskers (bestuurder a.i.) en Willy Koster (verslag)
Afwezig met bericht: Barbara Burggraaf, Heidi de Heer
19.30 uur vooroverleg
Eigenlijk zou een afvaardiging van de RvT vertegenwoordigd zijn bij deze vergadering, maar dat is
helaas niet doorgegaan. De GMR had graag met de RvT gesproken over haar overwegingen rondom
de vervanging van de bestuurder.
De voorzitter stelt voor om de voorzitter van de RvT te mailen met het verzoek contact met elkaar te
hebben over hun mening over de huidige situatie.
De overige leden zijn het hier mee eens.
20.00 uur reguliere vergadering
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
2. Kennismaking met de bestuurder a.i.
Odette Meskers stelt zich voor en vraagt naar de beeldvorming van de leden van de GMR over de
situatie van Allure op dit moment.
Hierop aansluitend agendapunt 5. Mededelingen bestuurder
* beeld van de bestuurder: ze komt uit directiegroep en herkent de verschillende beelden van de
GMR-leden. De 'onrust' die wordt genoemd, de financiële instabiliteit die geweest is en de
opbouwende fase. Het vertrek van Laurence Dijkstra en de vervanging van haar taken door Akorda
geeft nu de kans om een nul-meting te doen m.b.t. personeelszaken, begroting en formatie.
De bestuurder moet nog inzicht krijgen in welke onderwerpen wanneer bij de GMR voorgelegd
moeten worden, dus vraagt ook de GMR hierin mee te denken. Op dit moment werkt zij
voornamelijk nog reactief op basis van de stukken die er liggen.
* vacature HRM: voor personeelszaken wordt nu iemand gedetacheerd vanuit Akorda op
ondersteuning op personeelsgebied. Pas wanneer een nieuwe bestuurder wordt benoemd, zal er
geworven worden voor een nieuwe medewerker HRM.
* er worden begrotingsgesprekken met de scholen gevoerd, waarbij het gaat om visie en de daaruit
vloeiende wensen, en wat er nodig is om het onderwijs zodanig vorm te kunnen geven. Hiermee
wordt de verantwoordelijkheid weer terug gelegd bij de scholen. Dit gaat straks ook samenhangen
met de formatiegesprekken: wat heb je nodig op basis van leerlingaantallen, maar ook op basis van
visie.
De GMR heeft behoefte om meegenomen te worden in het proces van totstandkoming van de
begroting, de uitgangspunten.
Hoe gaat het nu verder in het proces, de rol van de GMR t.a.v. vaststelling? Het moet formeel
afgerond worden.
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De GMR is nu erg positief over het gesprek met de bestuurder, dat inzicht geeft in de
totstandkoming van de begroting.
De bestuurder moet nog inzicht krijgen in welke onderwerpen wanneer bij de GMR voorgelegd
moeten worden, dus vraagt ook de GMR hierin mee te denken. Op dit moment werkt zij
voornamelijk reactief.
De afspraak wordt gemaakt dat de bestuurder een document neerlegt na de begrotingsgesprekken
waarin de keuzes worden beschreven, wat wordt gebouwd en hoe het wordt gebouwd.
De bestuurder kan op 6 februari een presentatie over de fin ancien geven.
* huisvesting: er komt een brede school voor de Ieveling in Avenhorn. De bestuurder zal de GMR
informeren wanneer er nieuws is uit de gemeente Koggenland. Ook in Opmeer wordt gewerkt aan
plannen voor een brede school voor de Akker en de Adelaar.
* situatie De Speelwagen: de beide bestuurders hebben met beide directeuren een goed gesprek
gevoerd en hen de opdracht gegeven dat de verbinding en samenwerking met elkaar wordt gezocht.
Dit is een kwestie die op schoolniveau moeten opgelost en niet op bestuursniveau. Belangrijk hierbij
is dat De Speelwagen op dit moment voldoende oppervlakte heeft voor het aantal leerlingen. Er is
door de school bewust gekozen voor kleine groepen. Dit betekent dat alle ruimtes benut worden. Als
de groei zich doorzet, zullen beide scholen te weinig lokalen hebben. Vooruitlopend hierop zijn er
vanuit beide besturen architecten betrokken die nieuwe mogelijkheden in het gebouw onderzoeken.
* samenwerking SKO: er is een nieuwe bestuurder, daar heeft de bestuurder van Allure een prettig
kennismakingsgesprek mee gehad en is de intentie tot samenwerking aanwezig.
* de inspectie zal op een viertal willekeurige Allure scholen onderzoeken uitvoeren: onderzoeken
voor hun eigen landelijke rapport om een beeld te krijgen wat er gebeurt met betrekking tot
didactisch handelen, dyslexie. Het staat los van het bestuursbezoek, maar kan samenhangen met het
stelselonderzoek.
* privacybeleid: stand van zaken: de bovenschools ICT'er heeft aan het MT gepresenteerd wat er van
de besturen wordt gevraagd, dit is heel veel. Hij maakt een inschatting van wat nodig is om het
nieuwe beleid uit te voeren. Daar volgt uiteindelijk een plan van aanpak uit. De GMR zal daar t.z.t.
over geïnformeerd worden.
De GMR blijft behoefte houden aan een gesprek met de bovenschools ICT'er om geïnformeerd te
worden over de voortgang en overwegingen.
Vragen van de GMR aan de bestuurder:
* de GMR ontvangt wel eens vragen van MR'en over de West Friese Knoop m.b.t. budget en
financieringsstromen, of de GMR daar een rol in speelt. De vraag aan de bestuurder is nu wie op
deze vragen moet antwoorden. De bestuurder heeft nog geen inzicht in de zorggelden die
binnenkomen en uitgegeven worden. De GMR heeft hier geen directe rol in.
* De GMR geeft aan dat het gewenst is dat de bestuurder aanwezig is bij de gezamenlijke avond in
april 2018 van de GMR met de MR'en en vraagt of de bestuurder daar nog een interessante invulling
voor weet.
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3. Verslag vergadering 26 september 2017
Komt op de agenda van de volgende vergadering.
4. Begroting 2018 - concept advies o.b.v. uitgangspunten
Zie bij de mededelingen.
6. Statuten GMR
Dit is nog niet af. Komt op de agenda van de volgende vergadering.
7. Invulling avond GMR en MR
Dit is nog niet af. Komt op de agenda van de volgende vergadering.
8. Rondvraag en sluiting
- op 6 februari 2018 komt de waarnemend locatieleider van obs De Vijzel
met een lid van de oudergeleding van de MR bij de vergadering van de GMR
- als huiswerk nadenken over de invulling van de avond 17 april 2018
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