Notulen GMR vergadering d.d. 08-11-2017
Aanwezig:
GMR: Catrien de Boer, Jannet Benthem, Peter-Eduard Bos, Jantina Benning, Floris Knot, Pascal
Donderwinkel, Jeroen Bos, Peter Brouwer, Janke te Wies, Ida Zoutman, Sander Aikema, Joke Buist en
Lizanne Groeneweg.
Notulist: Ad Bakker
Gasten:

Johan Schat – adviseur voor de GMR van de VOO
Aris Fickweiler – directeur-bestuurder PO

Afwezig: Lonneke van Rijen, Herbert Schouten, Olga Muurman en Patrick Caspers.
Nr. Onderwerp
Actie
Status
Bijlage
1
Opening
Voorzitter Informerend
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De presentielijst gaat rond.
2
Vaststellen agenda
Allen
Vaststellen
Door een samenloop van omstandigheden is het Zorgplan 2016-2017 en het Meerjaren zorgplan te
laat beschikbaar gekomen voor de GMR leden. Als gevolg daarvan komt agendapunt 13 te vervallen.
Beide stukken zijn ter vergadering in geprinte vorm beschikbaar voor de GMR leden.
Het jaarverslag GMR 2016-2017 is nog niet gereed. Daarom komt ook agendapunt 12 te vervallen.
3
Verslag vergadering 25-09-2017
Allen
Vaststellen
Naar aanleiding van datgene wat onder agendapunt 4 (ingekomen stukken) staat geschreven over
een procedure rond het naar huis sturen van leerlingen merkt Aris op dat er hierover in artikel 13 van
de Wet op het Primair Onderwijs niets staat en dat het dus per school hierover iets in de schoolgids
moet worden opgenomen. Peter heeft wel iets gevonden over dit onderwerp en zal dat aan Aris
mailen.
De notulen worden vastgesteld.
4

Ingekomen stukken

DB

Informerend

G18104-01
G18104-02
G18104-03
G18104-04
G18104-05
Zoals bij het vaststellen van de agenda is aangegeven is het meerjaren zorgplan ter vergadering
beschikbaar.
5

Mededelingen dir. best. PO
Aris
Ter informatie
Stand teldatum 01-10-2017
Op de teldatum 01-10-2017 waren er 1.553 leerlingen. Bij L&E 1.480 en bij NBS De Sterren 73. In de
prognose zoals afgegeven bij het jaarverslag 2016 werd uitgegaan van 1.556 leerlingen. In de
komende jaren wordt een dalende tendens verwacht.
6
Wijzigingen rondom inspectiebezoeken Aris
Informerend
De inspectie zal in maart / april 2018 L&E bezoeken. Ten opzichte van voorgaande jaren is het grote
verschil dat het onderwerp van toezicht is verschoven van de scholen naar het bestuur. Aan de hand
van een ter vergadering uitgereikt stuk geeft Aris een nadere toelichting. Onderdeel van het bezoek
van de Inspectie is ook een gesprek met de GMR. Gezien de agenda’s van de GMR leden is het van
belang om de datum vroegtijdig te plannen.

7
Hoe verder na ”Helder Onderwijs”
Aris
Opiniërend
Zoals bekend is “Helder Onderwijs” als gevolg van een faillissement per 1 november 2017 volledig
gestopt met het verlenen van diensten. Zij verleenden tot die datum diensten op het gebied van
personeel (onder meer het verwerken van mutaties en de salarisbetaling) en op het gebied van
financiën (onder meer begroting, IMR en jaarrekening). Aan het onderdeel van dienstverlening op
het gebied van Financiën was al eerder een einde gekomen. Desondanks dat is het gelukt om zowel
de begroting als de IMR volgens planning op te leveren. Om continuïteit van processen op het gebied
van personeel te kunnen waarborgen is per 1 november tijdelijk menskracht aangetrokken. Bij een
definitieve oplossing zal deze worden voorgelegd aan de GMR in het bestuur formatieplan. De kosten
van de inzet is maximaal gelijk aan of lager dan de kosten van Helder Onderwijs. Door meer samen te
werken met het VO zal er sprake zijn van een vermindering van de kwetsbaarheid. Aris vraagt
toestemming om de hiervoor geschetste situatie tot de zomervakantie 2018 te formaliseren,
teneinde de continuïteit te waarborgen met de restrictie dat de kosten maximaal gelijk zijn aan of
lager dan de kosten van Helder Onderwijs. Aris zal voor de volgende vergadering een oplegger
aanleveren.
8
Rondvraag voor directeur bestuurder
Allen
Op 12 december 2017 is weer een staking voorzien. Desgevraagd geeft Aris aan dat L&E nog geen
standpunt heeft ingenomen in afwachting van mogelijk nieuwe ontwikkelingen voorkomend uit
gesprekken tussen werkgevers, werknemers en overheid.
Vertrek directeur bestuurder en pauze
9

Hoe verder na “Helder Onderwijs”

Allen

Besluitvormend
A, 11b, 162a
Dit onderwerp is bij agendapunt 7 besproken. De GMR spreekt zich ook uit over de kwaliteit. Deze
moet tenminste gelijk zijn aan Helder Onderwijs, maar liefst beter. De vraagstelling is, zoals verwoord
door Aris duidelijk. De GMR is akkoord met de voorgestelde oplossing: tijdelijk regelen tot de
zomervakantie 2018, daarna opnemen in bestuur formatieplan met bijbehorende
functiebeschrijving.
10

GMR statuut en GMR reglement

Allen

Besluitvormend I, G17612-02
art. 21/23
G18109-01
De werkgroep heeft het voorwerk gedaan. De opmaak kan beter en ook tekstueel zijn er wat
opmerkingen te maken. Soms worden ook gebruikte afkortingen niet toegelicht. Inhoudelijk is de
enige opmerking dat de genoemde termijn van 6 weken naar 8 weken zou moeten in verband met de
vergaderfrequentie van de GMR. De voorzitter stelt voor om de stukken, voorzien van de
opmerkingen naar Aris te sturen met het verzoek deze te verwerken. Na het aanbrengen van de
voorgestelde wijzigingen zal het stuk opnieuw door de werkgroep worden getoetst en daarna voor
de volgende vergadering geagendeerd worden en goedgekeurd, mits tijdig genoeg beschikbaar.
11
Gewijzigd activiteitenplan
Allen
Besluitvormend
G18210-01
Het eerdere activiteitenplan liep niet helemaal synchroon met de op te leveren stukken door Aris.
Voorbeeld daarvan de frequentie van de IMR. Het plan is daarop aangepast en wordt door de GMR
vastgesteld.
12 Jaarverslag GMR 2016/2017
Allen
Besluitvormend
G18212-01
Dit agendapunt vervalt deze vergadering omdat het jaarverslag nog niet gereed is.
13

Zorgplan 2016-2017 en Meerjaren
Allen
Besluitvormend
G17506-01
zorgplan
Opiniërend
G18204-03
Omdat de stukken is eerste instantie niet te vinden waren zijn deze nu (ter vergadering) beschikbaar
voor de GMR. Johan gaat de stukken beoordelen en toetsen. Vanuit het DB van de GMR is het

voorstel om het Zorgplan 2016-2017 te laten voor wat het is en te focussen op het Meerjaren
zorgplan. De werkgroep passend onderwijs zal na het advies van Johan het stuk beoordelen.
14

Pre-concept directiestatuut schoolbestuur Werkgr. Informerend A, 11i
G18204-01
L&E
Het onderhavige stuk lijkt “geknipt en geplakt” en heeft diverse inconsequenties in zich. Het gaat
voorzien van opmerkingen terug naar Aris. Het stuk is ook ter toetsing aangeboden aan VOS/ABB.
15

Pre-concept begroting

Informerend A,
G18204-02
11b/16, 2a/b
De werkgroep brengt nog geen advies uit. De werkgroep is benieuwd of de toezeggingen gedaan bij
de vorige begroting zijn gehonoreerd.
16
Wat verder ter tafel komt
Geoormerkte gelden

Werkgr.

Allen

Er is een vraag met betrekking tot de geoormerkte gelden met als voorbeeld de gelden voor cultuur.
De vraag is of deze ergens vastliggen. Het blijkt nu wat diffuus. Daar moet wat de GMR betreft een
nadere toelichting op komen.
Aardbevingsproblematiek
De vragenstelster zou graag zien dat vanuit L&E een visie wordt ontwikkeld om het
aardbevingsgebied in onderwijskundige zin nog beter op de kaart te zetten. Dat zou kunnen worden
opgenomen in het Koersplan / strategisch beleid. De vraag is in hoeverre bij dit onderwerp een rol is
weggelegd voor de GMR. De vragenstelster wordt geadviseerd om in gesprek te gaan met Aris.
17
Rondvraag en afsluiting
Allen
Informerend
De afgevaardigde van Mandegoud is nu een ouder, maar dat zou volgens het rooster een
personeelslid moeten zijn. De GMR geeft aan geen bezwaar te hebben tegen deze oplossing.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

