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Instemming salarisverhogingen vertraagd door onderbezetting PGMR !!
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Begin september kwam de GMR
voor het eerst in dit schooljaar
bijeen voor een intern overleg.
Onze grootste zorg : het vervullen van de 5 vacatures in de
GMR. Via de scholen werd nogmaals een oproep verspreid. Er
meldden zich 6 ouders en 1
personeelslid. Twee aspirantleden zaten op 28 september,
tijdens de eerste reguliere GMR
vergadering op de publieke tribune. Aan de vergadertafel 4
ouders en 3 personeelsleden.
Op de agenda het functiehuis en
de arbeidstmarkttoelage in het
kader van het Nationaal Programma Onderwijs.
In het functiehuis zijn 2 functies
opgenomen voor onderwijsassistent, namelijk voor type A en
B, ofwel OOP schaal 4 en OOP
schaal 5. Schaal 5 betekent dat
er binnen Comprix een mogelijkheid ontstaat voor salarisverbetering voor OOP (onderwijsondersteunend personeel).
De arbeidsmarkttoelage betekent voor het personeel van de
Dorpsschool en school Zuid in
Wolvega een toelage van 9%
gedurende 2 jaar.
Omdat er geen 4 personeelsleden waren op het moment van
vergadering was van tevoren
bekend dat er geen instemming
gegeven kon worden op deze 2
stukken. In feite is daarmee de
voortgang van het beleid gestremd. De GMR vindt dit een
ernstige situatie en zal nogmaals
proberen om de vacatures vervuld te krijgen. (zie ook vacatu-

res GMR).
Van het functiehuis lag een nieuwe versie op tafel. De discussie
ging over de helderheid van de
tekst, We kennen klasse– en
onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners in het
primair onderwijs. Er ontstaat
makkelijk verwarring als de
termen door elkaar worden
gebruikt. In het functiehuis zijn 2
functies voor onderwijsassistent
opgenomen. De leerkrachtondersteuner zal voorlopig niet
worden opgenomen. Het bestuur zal de tekst nogmaals
onder handen nemen. Op 10
november zal de finale versie
ter stemming geagendeerd worden.
Over de arbeidsmarkttoelage
was ook discussie. Deze regeling
roept veel weerstand op in
onderwijskringen. De toelage
wordt toegekend aan

“Onderwijsorganisaties met
vestigingen met de meest uitdagende leerlingenpopulatie. Het
bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen van de betreffende
vestiging. De selectie van vestigingen is gemaakt aan de hand
van verschillende indicatoren.” (OCW)

Op basis van het door OCW
gehanteerde rekenmodel (CBSindicator), zijn er twee scholen
van Comprix die voor deze
toelage in aanmerking komen:
Dorpsschool Wolvega en OBS
Zuid. Opvallend is dat het SBO

niet in aanmerking komt
voor de regeling.
Hoewel er veel discussie is
over nut en noodzaak van
deze toelage, heeft het bestuur van Comprix besloten
deze maatregel conform de
richtlijnen van OCW uit te
voeren.
De GMR heeft uitgesproken
dat zij de collega’s van harte
deze toelage gunt, maar dat
een salarisverhoging voor alle
onderwijspersoneel in haar
ogen een betere beslissing
was geweest van de minister.
Er stond nog een vraag open
van de vorige vergadering
over het zelf betalen van koffie en thee door personeel.
Het is niet duidelijk op hoeveel scholen dit gebeurt, maar
het bestuur is van mening dat
koffie en thee niet voor rekening van personeelsleden
moet komen. Hoe dit verder
te regelen wordt overlegd
met de directeuren.
Vacatures
Er heeft zich 1 nieuw lid gemeld voor de personeelsgeleding.en 2 nieuwe leden voor
de oudergeleding..
Bij deze een dringende
oproep aan alle personeel
van Comprix: Maak gebruik van de mogelijkheid
om een stem te hebben in
de GMR!
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Doe mee met de GMR
De GMR is blij te kunnen melden dat zich 3 nieuwe leden hebben aangemeld. Marjolein
Tissingh(Oosterbrink) treedt toe als personeelslid. Klaas Jelsma(Heidepolle) en René de
Groot(de Stelling) zullen als ouder plaatsnemen in de GMR. In de volgende editie zullen zij
zich voorstellen.
We zoeken nog naar personeelsleden voor de GMR. Er zijn 6 zetels voor de personeelsgeleding in de GMR van Comprix. Als personeelslid kun je kiezen voor betaling van je uren voor
de GMR of compensatie in uren. Maximaal voor 6 vergaderingen per jaar.
In de GMR denk je mee over beleid, stel je vragen aan het bestuur, ben je kritisch volger
van voorgesteld beleid en doe je voorstellen om dat beleid nog verder te verbeteren. Kortom de GMR speelt een belangrijke rol in het stem geven aan ouders en personeel.
Er zijn 2 geborgde zetels in de GMR. Een voor de samenwerkingsscholen en een voor het
SBO. Op dit moment is de zetel voor het SBO vacant. Het is een pittige klus en enige ervaring op het gebied van medezeggenschap is dan ook een pré. We hebben een serviceabonnement bij de AOb, zodat we op deskundig advies kunnen terugvallen bij complexe zaken.
Als er meer kandidaten zijn dan zetels worden er verkiezingen georganiseerd volgens het
huishoudelijk reglement van de GMR.
Heb je belangstelling? Meld je dan via gmr@comprix.nl of neem contact op met de contactpersoon in de GMR van jouw school/MR.

THEMA AVOND 1 MAART
Om alvast te noteren: alle leden van de medezeggenschapsraad zijn uitgenodigd
voor een bijeenkomst met de GMR op dinsdag 1 maart.
Het onderwerp van deze avond is ouderparticipatie. Lotte van der Goot van het
CPS zal hierover een inleiding houden.
Daarnaast zal er gelegenheid zijn om met elkaar te spreken over actuele
onderwerpen. Een meet en greet met de leden van de GMR is natuurlijk ook
inbegrepen in het programma

1 maart
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Jaarverslag
Jaarverslag GMR Comprix 2020- 2021
Het schooljaar begon goed met een nieuwe bovenschoolse bestuurder, Edwin de Weers, en maar 1 vacature in de GMR. Het
jaar kenmerkte zich door de coronamaatregelen. Naast de lockdown van scholen moest ook de GMR zich behelpen met online vergaderen. Voor zakelijke onderwerpen en stemmen bleek dit een goed middel, maar discussiepunten zijn niet goed tot
hun recht gekomen. Dit heeft geresulteerd in langere trajecten rond beleidsstukken dan gebruikelijk en ook tot frustratie bij
de GMR-leden. Het voelde alsof we in stroop aan het roeien waren.
Samenstelling GMR 20-21
Voorzitter: Annemiek Pas(ouder). Secretaris: Ageeth Bos(personeel)
Ouderleden:

Jitske Benedictus(samenwerkingsscholen) personeelsleden: Marloes de Haan
Jeaan de Groot
Afina Hoekstra
Jarno Graafsma
Lilian Kroon
Paulien Reinke
Anja Sinnige

Aan het eind van het jaar zijn Paulien, Lilian en Afina afgetreden. Gedurende het jaar hebben we 2 ouders gehad die 1 keer
hebben deelgenomen aan de vergadering om vervolgens weer af te haken.
Onderwerpen
Hoofdonderwerp op de agenda is het personeelsbeleid geweest.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar. Met name het bekwaamheidsdossier, promotiebeleid en het functiehuis waren
onderwerp van gesprek. Ook volgend jaar zullen we nog een
aantal stukken moeten afronden voor het hele personeelsbeleid aan de orde is geweest. De Statuten en het huishoudelijk
reglement hebben ook meermalen op de agenda gestaan. Uiteindelijk hebben we dan toch het huishoudelijk reglement
vastgesteld. Dit is nu in lijn met de statuten.
De GMR heeft een presentatie over het online lesgeven gekregen van de bovenschoolse ICT’er Bastiaan Kooij. Aan het eind
van het jaar presenteerde het ministerie van OCW het Nationaal Programma Onderwijs. De GMR heeft met de scholen
contact gehad over het besteden van maximaal 10 % van deze
gelden voor bovenschoolse samenwerking. Er is hierover een
positief advies gegeven aan het bestuur. In het komend
schooljaar zullen we de uitvoering van het NPO volgen.
In het overleg met de Raad van Toezicht heeft de GMR haar
zorgen uitgesproken over de verschillen die ontstaan door het
gemeentebeleid van de 3 gemeentes waarbinnen onze scholen
zich bevinden. Het contact van GMR en RvT wordt door alle
betrokkenen al waardevol en goed ervaren. De organisatie is
na 4 jaar door de opstartfase heen en we kunnen verder gaan
bouwen. De contacten met de scholen en de MR’en zijn dit
jaar alleen digitaal geweest. Na elke vergadering is er een
nieuwsbrief gestuurd. Verschillende leden van de GMR hebben
telefonisch of online contact gehad met “hun” contactscholen.
Er heeft geen thema-avond plaatsgevonden.

schooljaar
1 oktober 2020

2020-2021
Professionaliseringsbeleid bij
onvoldoende
functioneren
verzuimbeleid

25 november
2020

Inschaling directeuren

Startende leerkrachten en
directeuren

9 februari 2021

21 april 2021

Secundaire arbeidsvoorwaard
en aanvulling
hulpmiddelen
Begroting 2021
Bekwaamheidsdossier personeelsplan
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Unaniem ingestemd
personeel
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Positief advies
Unaniem ingestemd
personeel
Unaniem positief
advies ouders
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Contact met de GMR
De GMR communiceert de agenda
en stukken voor de vergadering via
SharePoint. en IBabs
Iedere MR heeft een mailadres:
mr.schoolnaam@comprix.nl
Via dit adres worden informatie en
uitnodigingen gestuurd. Binnen deze
Office-omgeving kan ook SharePoint
worden geopend. Je doet dit door
te klikken op de tegel SharePoint
bovenin de balk. Ga dan naar teamsite. Op de startpagina klikken op
groepen. Je komt dan op 5b,info
voor MR. Hier staan o.a. de vastgestelde notulen en beleidsstukken.

Uiteraard is er ook een OneDrive
verbonden aan het mailadres. Het is
een goed idee om hier de stukken
van de MR te archiveren, zodat er
continuïteit blijft in de overdracht
van informatie binnen de MR.

gmr@comprix.nl
contact opnemen.
Elke contactpersoon
heeft tenminste 1x per
jaar contact met de MR

De vergaderingen van de GMR zijn
openbaar en worden gehouden in
de bovenzaal van het stafbureau in
Wolvega.

Contactpersonen GMR
Elke school heeft binnen de GMR
een contactpersoon. Bij vragen of
suggesties kun je de contactpersoon mailen of via het mailadres

Contactpersoon
Ook dit jaar heeft iedere MR een contactpersoon in de GMR. Dit is de voorlopige lijst. Nieuwe leden van
de GMR zullen ook worden ingedeeld. In het volgend nummer hopen we een definitieve lijst voor het
schooljaar te publiceren

De volgende GMR
bijeenkomst is op 6 september.

