Notulen OMR vergadering dinsdag 21 juni 2016
Aanwezig: Jacco, Kim, Tineke, Judith, Annemieke, Marijke, Marlies, Robert en Jelle. Mark schuift
later aan.
19.40: Jacco heet iedereen welkom. De agenda van de vergadering van 7 juni wordt gehandhaafd en
afgewerkt.
1. De notulen van zowel 26 april als van 07 juni worden zonder aanpassingen goedgekeurd, met
dank aan Marlies voor de accurate verslaglegging.
2. Jaarplan 2016-2017: Ten opzichte van 7 juni is er een gewijzigd jaarplan voorgelegd. Het is
een ambitieus plan geworden, waar veel geld in omgaat. Jacco wil nog even in overleg met
Fonny over de reden van de vele wijzigingen. Wij willen graag dat er nu (in verband met de
continuïteit) niet meer te veel aan het jaarplan wordt gesleuteld. Schrappen is nog tot daar
aan toe, maar nieuwe elementen toevoegen liever niet. We gaan akkoord met het
voorliggende (gewijzigde) plan.
3. Functieprofiel nieuwe directeur: Morgen (woe 22-06-’16) komt de adviescommissie weer
bijeen. Er is een interne kandidaat, die bekend is met de visie van Gearhing. We willen een
directeur die zijn/haar personeel in hun kracht zet. We kunnen nu een snelle slag maken,
sneller dan met een externe kandidaat. Wat erg belangrijk wordt gevonden: Open, directe
en transparante communicatie, een motivator, verbinder met veel empathisch vermogen.
Iemand die draagvlak creëert voor de gemaakte keuzes. Robert neemt de opmerkingen mee,
al zal elke kandidaat vinden/zeggen dat hij/zij over deze vaardigheden beschikt.
4. In het kader van transparante en open communicatie wordt in meerderheid besloten om de
notulen van de OMR op de websites van de scholen te publiceren. Robert zal hier zorg voor
dragen/opdracht voor geven.
5. De GMR wil in de toekomst vergaderen op de verschillende scholen van Gearhing. De OMR
van het betreffende onderwijsteam wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de GMRvergadering.
6. Problemen Tweespan: Jacco wil op korte Alex uitnodigen om de problemen op Tweespan
met (een delegatie van) de OMR te bespreken. De passieve houding en het verwijzen naar
domme pech lossen de problemen niet op. Er wordt actie verwacht. We horen van Jacco een
datum, overleg nog voor de zomervakantie.
7. Gesprek Alex met ouders van de Dam. Inhoudelijk is daar bij de OMR niets van bekend. Op
Facebook heeft iemand zich positief geuit: men voelde zich gehoord en begrepen, en het
gesprek is als prettig ervaren. Marlies vraagt wat gerichter naar de inhoud en brengt dat de
volgende keer in.
8. In de rondvraag geen nieuwe vragen, en is benadrukt dat de dingen die gezegd zijn en
rechtstreeks op personen zijn terug te voeren, vertrouwelijk behandeld dienen te worden.
Met dank voor de open en eerlijke antwoorden sluit Jacco de vergadering om 22.15. Volg
verg: Op uitnodiging.

22-06-’16, Jelle de Boer.

