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Verslag 

Maandag: 21-03-2022 

Plaats: De Wingerd    

Aanwezig: Hugo Vellinga, IJsbrand Knol, Gera Steentjes, Gerda Bosshart, Claudia 

Heijnen, Annalie Osinga 

Afwezig: Sietske Terpstra, Willemijn Akkerman 

Notulist: Wies Beukema 

 

1. Opening   

2.  In gesprek met mevrouw A. Osinga 19.30 uur 

 Integriteitscode SCSOG 

 

Leeswijzer: De integriteitscode van de SCSOG was 

verouderd. Er is een nieuwe integriteitscode opgesteld, 

gebaseerd op de voorbeeldcode van de PO-raad en de 

VO-raad. De integriteitscode wordt ter advisering aan de 

GMR voorgelegd.  

In de integriteitscode wordt verwezen naar de 

klachtenregeling en de klokkenluidersregeling. Deze 

regelingen zullen volgend schooljaar ter evaluatie 

worden geagendeerd.  

Doel: ieder bestuur moet een intergirteitscode hebben,  

de eerdere was verouderd, dit is een actuele versie. 

Waar kun je je elkaar aan houden. Landelijk is er 

voorwerk gedaan over het voorbeeld code door PO en 

VO-raad, deze is grotendeels overgenomen.  

De GMR heeft de regeling doorgenomen en is van 

mening dat het goed is dat er een dergelijke code is.  

Door gebruik te maken van de voorbeeld code is het 

taalgebruik erg formeel, wat de leesbaarheid niet ten 

goede komt.  

De volgende aanpassingen worden voorgesteld: 

Artikel 9 lid 1 en lid 1 moet worden lid 1 en lid 2 

Artikel 11, voorstel tot wijziging van volgorde, eerst 

noemen wat wel gewenst is en daarna wat niet mag.    

Voor de implementatie zal de Intergriteitscode in 

teamvergaderingen aan de orde komen, daarnaast wordt 

deze gepubliceerd op de website. Naar aanleiding van 

het document: 

Ter advisering 

 

Bijlage 1  
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De SCSOG heeft een externe vertrouwens en per school 

een interne contactpersoon.  

De GMR adviseert positief met inachtneming van 

bovenstaande opmerkingen.   

 

 Bulletin toekomstagenda pro/vso Groningen 

Leeswijzer: Dit is het derde bulletin dat verschenen is 

over het provincie brede project t.a.v. de toekomstagenda 

pro/vso. Dit bulletin wordt ter informatie verstrekt aan 

de GMRen van alle aangesloten besturen, waaronder de 

SCSOG. 

Het doel van het bulletin is het weergeven van de stand 

van zaken op dit moment. Locatieleiders en directeuren 

worden op dit moment gevraagd om te reageren op de 

documentatie, de directeuren van De Wingerd en De 

Bolster zijn hiervoor benaderd. De urgentie is met name 

de krimp van de schoolvoorzieningen in de 

Ommelanden. De besturen hebben uitgesproken 

verantwoordelijkheid te willen dragen voor een dekkend 

aanbod op passende afstand van de woonplaats. In de 

provincie is geen aanbod van Cluster 4 onderwijs en 

mogelijk op termijn gaat dit voor meer groepen gelden. 

Bijkomend probleem is een wijziging in de financiering 

van dit type onderwijs wat met name de Ommelanden 

gaat raken. Een deelvraag is onder andere of leerlingen 

nu op de juist plek onderwijs volgen (praktijkonderwijs, 

speciaal onderwijs) 

Naast de bijlage is nog een onderzoek beschikbaar met 

de verdeling van de scholen over de provincie en de witte 

vlekken in het aanbod. Deze wordt met het verslag 

verspreid.  

Ter informatie en bespreking  

Bijlage 2 

 Proces verkenning nieuwbouw Fiduciaschool 

Het proces is weer een stap verder. Na de  

teambijeenkomsten voor de teams van de Fiduciaschool 

en de Bladergroenschool is een ambitie document 

gemaakt waarin wordt beschreven ‘waarom zouden we 

willen samenwerken’. Het ambitiedocument is ook 

bedoeld om mee te nemen naar de gemeente om de 

mogelijkheden voor nieuwbouw te onderzoeken.  

Voor de meivakantie worden beide teams opnieuw 

geïnformeerd over de voortgang. Dit kan mogelijk leiden 

tot een bestuurlijke intentieverklaring.  

Het initiatief is vanuit de besturen ontstaan en komt 

voort uit het IHP van de gemeente Groningen, waarin 

staat wanneer scholen aan de beurt zijn voor 

Mondelinge toelichting svz 
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nieuwbouw. De Fiduciaschool staat in de eerste tranche, 

De Bladergroenschool ook.  

Binnen het team van De Fiduciaschool wordt wisselend 

gedacht over de samenwerking, hierbij worden zowel 

kansen als bedreigingen ervaren.   

 Procedure vacatures adjunct-directeur PO scholen. 

De procedure loopt op dit moment met een interne 

kandidaat en een externe kandidaat. De procedure wordt 

vervolgd.  

Mondelinge toelichting svz 

4. Notulen 24-01-2022 

Bijlage 3 bevat een foutief verslag. De juiste versie wordt 

met dit verslag verspreid. 

Naar aanleiding van het verslag vertelt Gerda dat op de 

Fiduciaschool CO2-melders in de klas zijn geplaatst.  

Bijlage 3 

5. Wvttk 

 

Hugo vraagt om voor de volgende vergadering na te 

denken over vragen voor de RvT. Vast onderdeel van het 

gesprek is de vraag hoe verloopt de samenwerking 

tussen GMR  en bestuurder. 

 

De SCSOG is benaderd voor opvang voor Oekraïense 

kinderen, het gaat om ruimte en personeel, beide zijn 

niet beschikbaar. 

Voorstel datum voor een etentje, 24 mei vergaderen 

om17.00 uur en aansluitend eten. De RvT wordt 

gevraagd of zij om 17.00 uur kunnen vergaderen. 

Vrijwillige ouderbijdrage voor scholen is besproken, bij 

de sbo-scholen zal alleen nog een bijdrage voor 

schoolreizen en eventuele andere excursies worden 

gevraagd. De andere scholen zullen de ouderbijdrage 

vooralsnog niet meer innen. 

 

6. Afsluiting 

Hugo sluit de vergadering en dankt iedereen voor de 

inbreng. 

 

 

Resterende vergaderingen 2021/ 2022 

Datum: Locatie: 

Maandag 13-09-2021 De Bolster  

Maandag 22-11-2021 

Dinsdag 30-11-2021 

De Kimkiel 

ONLINE 

Maandag 24-01-2022 Online 

Maandag 21-03-2022 De Wingerd 
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Dinsdag 24-05-2022 

 

De Kimkiel 

Maandag 27-06-2022  De Bolster 

Documenten met instemming GMR 2022  

 Betreft: Datum: 

1. Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling 2022  24-1-2022 

2. Bestedingsplan SCSOG 24-1-2022 

3. Functiehuis PO 24-1-2022 

 


