
 

Korte samenvatting gezamenlijke GMR vergadering Stichting Radius en 

Onderwijsgroep Fier, gehouden op 6 februari 2018 in het stafbureau. 

Aanvang 18 uur. 

 

Aanwezig: de GMR leden: Marieke Heida, Marike Utzon, Evelien Adema, Jos Tigchelaar, Sytze van 

der Zwaag, Dedmer Swart, Frederik Jan van der Meulen, Evert Visser; directie: Marc Kammeraad en 

Mark Vrolijk; notulist: Jannie Tadema.  

Met kennisgeving afwezig: Lara Breuker, Simone Fleischer en Berber Hoitinga  

Een speciaal welkom aan de mr leden van de Arjen Roelofsskoalle en de M.J.Tamsmaskoalle op de 

publieke tribune. 

Mededelingen en ingekomen stukken: geen. 

Het verslag van 6 februari wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4: stand van zaken huisvesting, formatie, PO in actie, onderzoek opheffingsnorm Waadhoeke. Is 

Proloog nu ook akkoord met de opheffingsnormen? Niet akkoord, vandaar dat normvoorstel 

voorgelegd aan de Minister. 

Middelen werkdruk: vraag FJvdM: wat wordt van ons verwacht, hoe kunnen we aanspraak maken. 

Voor dit jaar of volgend jaar? 

MV: in Excelbestand is inzichtelijk gemaakt wat binnen komt. GMR mag advies uitbrengen over. 

Ingebracht ook in directieberaad. Daarna komt een voorstel  naar het toezichthoudend bestuur. 

Keuzes in inzet budgetten. Materiaal, inzet onderwijsassistent etc. Wat aan de scholen mee te 

kunnen geven? Daarvoor ligt het stuk op tafel. Geld komt op bestuursniveau binnen. Op dit moment 

in de formatieplaatjes. Standaard komen scholen tekort. Met het verhaal van de school de weg 

inslaan om de werkdruk te verlichten. Plan is aan de school. Vraag op GMR niveau: wat voor beeld 

hebben we er bij ten aanzien van deze budgetten. Niet beslissen voor de scholen, wel advies geven. 

Instemming van de PMR nodig. Als MR kun je het erover hebben, personeelsgeleding moet er iets 

van vinden. 

FJvdM: zou wel iets duurzaams moeten zijn. Anderen lazen dat deze extra gelden structureel zijn en 

alleen maar meer worden, maar wat ga je dan doen. Bij voorbeeld een flexibele schil rond de school 

(zoals een vaste invaller?). Bespreek met MR en directeur. Kom met plan op schoolniveau. DS: mag je 

sparen? Primair niet, tenzij er een goed plan ligt. Voor de beeldvorming schetst sparen een vreemd 

beeld. Alles wat er al is, blijft staan (impulsformatie). 

Als een deel van de gelden wordt aangewend voor formatie, is dit voor een risico voor het bestuur. 

Daarvoor dient ook dekking te worden gezocht. 

EA: hoe staat het op de arbeidsmarkt: stel dat iedere school extra handen wil, zijn die dan te vinden? 

Verschillend qua aanbod. 

Advies aan de MR: ga er mee aan de slag. De wijze waarop we proberen de gelden bij de scholen te 

krijgen en de plannen die daarop komen bij elkaar brengen. 

Gezamenlijk moment voor de schoolvakanties over inzet van de gelden? Platform directieberaad. 

Dilemma: maatwerk aan de scholen, indien behoefte bestaat vanuit de MR organiseert de GMR. 

Onderzoek mogelijke fusie Elan Onderwijsgroep en Proloog. Is iedereen er klaar voor is de vraag 

vanuit het dagelijks bestuur. Voor OWG Fier 3e in korte termijn voor Radius de tweede. 

DS: wat zou tijdspad kunnen zijn?  MV: het onderzoek wordt opgeknipt in 2 fasen. Eerste fase tot 

zomervakantie, tweede fase eventueel daarna. Eerste fase onderzoek veranderbereidheid, tweede 



fase mogelijk toewerken naar FER. Eerste fase vragenlijsten met daaraan gekoppeld interviews, ook 

voor de GMR. Uiteindelijke bevindingen komen terug. Vandaag heeft college van Lwd gesteld 

akkoord te zijn met het samengaan van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier. 25 april 

raadsvergadering, bij instemming kan besluit naar de notaris. 

In fusieonderhandelingen door de gemeente Leeuwarden gevraagd of er bereidheid bestaat voor een 

fusie. Altijd verwoord dat de fusie van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier een tussenstap is.  

SB: welk tijdpad hangt aan volgende fase? MK: augustus fusie. Tot zomer veranderbereidheid 

onderzoeken. Daarop baseren volgende stap nemen of niet? Zal dan ook vast zeker een jaar duren. 

Eerste fase: komt dit te snel of juist niet? Kansen of te snel? Alles mag er zijn. 

Antwoord dat bestuur gaf op eerste fase is “ja”. GMR ook?  Antwoord is eveneens “ja”. 

GMR zaken vanuit het db: 

EV geeft aan dat SF hem heeft benaderd om te willen stoppen met de GMR om persoonlijke 

omstandigheden (studie). Aan haar afscheid zal nog aandacht worden besteed. 

 

Rondvraag en sluiting 

SB: vergoeding GMR leden: Elan hoe gaan we verder: ook in bestuur over gesproken. Harmoniseren 

en het beste uit twee werelden kiezen: Onderwijsgroep Fier. Met terugwerkende kracht per 1 

augustus 2018.  

FJvdM: vergoeding erg royaal. Landelijke normen, reële bedrag. Vraag wordt per school uitgerold 

(afhankelijk vook van schoolconcept). 

MH: bezwarencommissie. Juridische kosten vergoed? Punt van gesprek in evaluatie.  

Presentatie privacy. Volgende vergadering besluiten. 

 

   

 

 

 


