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Verslag gezamenlijke GMR vergadering OPO Furore / 
PCBO Smallingerland met CvB Adenium 
Woensdag 15 juni 2022 
 
Aanwezig namens het College van Bestuur: 
Thijs Praamstra  
 
Aanwezig namens OPO Furore: 
Benno Drenth, Dieuwke Rutgers, Janneke van Zanten, Margo Jonkman- Koster, Jan Mellink, 
Genereux Sluiman 
Afwezig: Mirjam Kasimier, Bauke Ferwerda, Jan de Groot 
 
Aanwezig namens PCBO Smallingerland e.o.: 
Cristina Meestringa, Hans Visser, Wilco Scholtens, Caspar Hoekstra, Henk v/d Berg, Theresia v/d 
Mei, Chris Koopmans 
Afwezig: -  
 
Verslag: Margo Jonkman-Koster 
 
 
1. Opening 
Benno Drenth opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   
Greetje Veenstra is vanavond aanwezig bij de auditcommissie van de rvt en kan daarom niet 
aanwezig zijn.  
 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
3. Notulen gezamenlijke GMR 30 maart 2022 en 25 mei 2022  
- 30 maart: 
Het verslag wordt vastgesteld met een aantal tekstuele wijzigingen (ter plekke aangepast).  
 
- 25 mei:  
Het verslag wordt vastgesteld met een tekstuele wijziging (ter plekke aangepast).  
 
 
4. Mededelingen CvB (ter informatie) 
Over de mededelingen van het CvB hebben zowel OPO als PCBO vooraf geen vragen gesteld.  
Jacoba van der Wal wordt adjunct-directeur op De Opstap en It Kruirêd. 
 
 
5. Bovenschoolse schoolgids (ter instemming) 
De bovenschoolse schoolgids is in de vorige vergadering voor de tweede maal aan de orde geweest. 
Helaas konden de GMR’en toen niet instemmen.  
Momenteel zijn er vanuit OPO nog een aantal opmerkingen ten aanzien van de gids, maar met deze 
wijzigingen kan OPO instemming geven.  
 
Thijs geeft aan dat een extern bureau de taalcheck heeft gedaan. Ook heeft het bureau de taal waar 
mogelijk aangepast om het beter leesbaar te maken. Om het geheel te herschrijven is meer tijd nodig. 
Daar wordt komend schooljaar actie op ondernomen.  
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Benno benadrukt dat ook in het vooroverleg is toegezegd dat OPO kan instemmen. In z’n 
algemeenheid vindt de GMR het van belang dat stukken goed in orde zijn en dat er ook aandacht is 
voor de manier waarop het geschreven is.  
 
Chris Koopmans is nieuwsgierig naar in hoeverre de bovenschoolse schoolgids getoetst is bij de 
gebruikers; we willen vooral van de klant (ouders) weten wat zij ervan vinden.  
Thijs antwoordt dat juist om deze reden ouders vertegenwoordigd zijn in beide GMR’en. Daarnaast 
moet een weging worden gemaakt tussen inspanning en rendement. De bovenschoolse schoolgids is, 
net als bijvoorbeeld het jaarverslag, een wettelijke verplichting.  
 
Mogelijk is het haalbaar en nuttig om in het oudertevredenheidsonderzoek een aantal vragen te 
stellen over de bovenschoolse schoolgids en de werking ervan. Thijs zal dit oppakken. 
In het najaar worden beide GMR’en uitgenodigd om mee te werken aan het herschrijven van de 
bovenschoolse schoolgids. De startbijeenkomst hiervoor staat inmiddels gepland.  
 
GMR OPO Furore en GMR PCBO Smallingerland e.o. stemmen beide in met de bovenschoolse 
schoolgids.  
 
 
 
6. Reglement Cameratoezicht (ter instemming) 
De GMR OPO heeft vooraf opgemerkt dat dit reglement is overgenomen van Kennisnet en dat de 
ingestuurde vragen wel zijn beantwoord, maar niet zijn opgenomen in dit reglement. Hierom kan OPO 
niet instemmen.  
 
Thijs geeft een toelichting. Dit beleidsmatige reglement is verplicht en er zit veel uitvoering en 
implementatie achter. Veel van de – terechte – vragen betreffen de uitvoering. Mede naar aanleiding 
van de vragen is de betreffende Adenium medewerker bereid om een specifiek document te schrijven, 
als vertaling van het beleid naar de operationele constructie. Deze wordt binnenkort ter informatie naar 
de GMR’en gestuurd.  
 
Dit reglement is een raamwerk op Adenium-niveau; op elke locatie moet specifiek beleid worden 
gemaakt in samenwerking met de samenwerkingspartners en hun eigen MR’en. Op geen van de 
locaties wordt dit reglement onaangepast overgenomen.  
 
De betreffende Adenium medewerker zal Bauke en Genereux uitnodigen voor een overleg hierover, 
omdat zij nog vragen en wijzigingen hebben.  
GMR OPO Furore en GMR PCBO Smallingerland geven Bauke en Genereux het mandaat om 
namens beide GMR’en instemming te geven aan dit stuk wanneer hun vragen voldoende beantwoord 
zijn.  
 
 
7. Meldcode Kindermishandeling 
Deze meldcode is een geüpdatet versie ter vervanging van de huidige meldcode. Vanuit de overheid 
worden telkens wijzigingen gedaan die ook Adenium moet meenemen. In het stuk worden geen 
beleidskeuzes gemaakt. Het gaat uiteindelijk om de implementatie in het werk, dat is het belangrijkst.  
OPO heeft hierover opgemerkt dat conciërges en administratieve krachten niet zijn opgenomen in de 
planning voor de scholing.  
 
Thijs licht toe dat de scholing in fasen wordt uitgerold. Het eerste, aanstaande schooljaar worden de 
leerkrachten geschoold. In het tweede, volgende schooljaar volgen de rest van de leerkrachten en alle 
conciërges en administratieve krachten. Het totale tijdpad hiervan is dus twee schooljaren.  
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GMR OPO Furore en GMR PCBO Smallingerland e.o. stemmen beide in met de Meldcode 
Kindermishandeling.  
 
 
8. Klokkenluidersregeling 
GMR OPO heeft vooraf gevraagd hoe de integriteit van de interne vertrouwenspersoon is of wordt 
geregeld en hoe de borging van dit document wordt weggezet.  
 
Thijs geeft een toelichting. Er was al een klokkenluidersregeling, die is nu geactualiseerd. De interne 
vertrouwenspersoon gaat hiervoor een accreditatie behalen. Er zijn binnen Adenium ook aandachts-
functionarissen die zich hiermee bezig houden. Ook de contactpersonen op de scholen worden 
continu geschoold. Extern kan gebruik gemaakt worden van de brancheorganisatie en Het Huis voor 
Klokkenluiders. Medewerkers kunnen daar rechtstreeks contact mee opnemen.  
 
Ten aanzien van de borging: dit is onderdeel van het Veiligheidsplan, waarmee de GMR’en een aantal 
jaar geleden hebben ingestemd. De borging zit nadrukkelijk in de inzet van contactpersonen. 
Daarnaast worden alle directeuren expliciet gevraagd om dit onder de aandacht te brengen bij de 
MR’en en de teams. 
 
GMR OPO Furore en GMR PCBO Smallingerland e.o. stemmen beide in met de 
Klokkenluidersregeling.  
 
 
9. MArap 
OPO heeft vooraf de vraag gesteld per wanneer de IOP gelden gestopt zijn.  
Thijs licht toe dat de aanvragen konden worden ingediend tot 31 december 2021. De uitrol hiervan 
duurt tot volgend schooljaar. NPO gelden zijn afgelopen voorjaar nog eenmalig toegekend. 
Zoals Adenium nu op koers ligt na de eerste vier, vijf maanden, loopt het binnen de begroting. Er is al 
een budget beschikbaar voor interim directeuren. Mochten er na de zomer veel onvoorziene 
omstandigheden zijn, dan is er een risico dat dat budget wordt overschreden.  
 
Caspar vraagt of de afschaling van begrote en gerealiseerde lasten incidenteel is of een ontwikkeling 
die zich doorzet. Thijs vraagt om deze vraag te e-mailen, zodat deze goed beantwoord kan worden.  
 
Thijs geeft aan dat Adenium door corona onwenselijk veel ingehuurd personeel heeft rondlopen.  
Genereux heeft gesproken met een kandidaat die de indruk kreeg niet met open armen ontvangen te 
worden. Thijs neemt dit signaal serieus, er zijn echter wel altijd twee kanten aan een beleving. Thijs 
antwoordt dat iedere sollicitant binnen een aantal dagen wordt gebeld door P&O om kennis te komen 
maken. Er is wel een kwaliteitsweging, maar er worden ook wel sollicitanten aangenomen die met 
bijscholing op de juiste plek terecht kunnen komen. De kwaliteit wordt dan alsnog geborgd.  
 
De GMR’en en Thijs zijn het eens dat er een zorgelijke ontwikkeling in de maatschappij gaande is 
waarbij mensen meer via een uitzendbureau gaan werken, voor een hoger loon. Er zijn leerkrachten 
bij Adenium die op deze manier het onderste uit de kan willen halen. Mensen realiseren zich echter 
niet dat zij geen pensioen opbouwen. Het zou kunnen dat die ontwikkeling daarom weer terugdraait.  
 
 
10. Ouderbijdrage  
GMR OPO heeft hierover vooraf vragen ingestuurd.  
 
Thijs vreest dat ook ‘rijke’ ouders de ouderbijdrage niet meer gaat betalen als de nadruk te veel komt 
te liggen op de vrijwilligheid. De afweging om het normbedrag op 55 euro te zetten, is een serieuze 
inschatting om voldoende toereikend te zijn maar ook passend voor alle 30 scholen. Er zijn ook 
scholen die weinig daadkrachtig zijn, de inschatting is dat het niet op alle scholen toereikend zal zijn.  
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De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor dit soort besluiten en zij moeten met de MR’en in 
gesprek om het school-specifieke bedrag vast te stellen. 55 euro is het minimumbedrag.  
 
Genereux oppert dat Adenium bijvoorbeeld schoolbussen voor schoolreisjes gezamenlijk zou kunnen 
inkopen tegen goedkoper tarief. Thijs zegt toe te zullen bekijken of dat haalbaar is. Er zijn ook lokale 
afspraken gemaakt met vervoerders.  
 
Ten aanzien van de inning van de ouderbijdragen geldt dat als een ouderraad het afhandelt, dat 
Adenium er geen inzage in heeft. Er is niet voor gekozen om dat te uniformeren.  
 
Janneke licht toe hoe de inning van schoolzwemmen-/buskosten in de praktijk verloopt. De school 
stuurt een factuur naar de ouders. Aan het einde van het schooljaar vraagt de gemeente om een lijst 
met in- en uitstroom en een lijst van wie er niet betaald heeft. De gemeente stuurt vervolgens een 
factuur naar de ouders die nog niet betaald hebben. Janneke vraagt Thijs of Adenium deze factuur 
ook krijgt.  
Thijs antwoordt dat er afspraken zijn gemaakt tussen Adenium en de gemeenten. Als ouders niet 
betalen, betaalt Adenium. Thijs vraagt Janneke specifieke vragen nog te mailen, zodat zij een 
compleet antwoord kan krijgen.  
 
De algemene constatering is dat er grote verschillen zijn op de scholen. Er zijn al scholen gestopt met 
schoolzwemmen en ook de bedragen verschillen per school. Thijs zegt toe dat Adenium bereid is om 
dit minimale pakket te garanderen. Als echter blijkt dat meer ouders niet betalen, dan moeten de 
bedragen ook weer worden aangepast.  
 
 
11. Rondvraag en sluiting 

- GMR OPO heeft vastgesteld komend schooljaar alle vergaderingen gezamenlijk met PCBO te 
willen doen. PCBO moet daar nog een besluit over nemen. Thijs vraagt PCBO daar uiterlijk 
volgende week een antwoord op te geven, want de planning moet daarop nog aangepast 
worden. 

- Janneke stelt voor om aan het begin van het nieuwe schooljaar te starten met een borrel; het 
lukt niet meer om dit zoals gebruikelijk aan het eind van dit schooljaar te laten plaatsvinden. 
Dit voorstel wordt met open armen ontvangen.  

 
Benno dankt alle aanwezigen voor de inbreng en wenst iedereen een prettige avond. Afsluiting om 
20.58 uur.  


