Notulen GMR vergadering d.d. 17-12-2018
Aanwezig:
GMR: Catrien de Boer (P) (waarnemend voorzitter), Jannet Benthem (O), Arie Mulder (O), Peter
Edward Bos (O), Jantina Benning (P), Floris Knot (O), Lina Sleumer (P), Jeroen Bos (P), Ida Zoutman (P)
en Sander Aikema (O).
Notulist:
Ad Bakker
Gast:
Aris Fickweiler – directeur-bestuurder PO (tot en met agendapunt 7)
Johan Schat
Nr. Onderwerp
Actie
Status
Bijlage
1
Opening
Voorzitter Informerend
De voorzitter opent de vergadering. De presentielijst gaat rond met het verzoek om de mailadressen
te controleren omdat de vergaderstukken vanaf nu vanuit het Bestuurskantoor zullen worden
verzonden.
2
Vaststellen agenda
Allen
Vaststellen
G19302-01
De voorgestelde agenda zal worden afgewerkt.
3
Verslag vorige vergaderingen
Allen
Vaststellen
G19203-01
d.d. 07-11-2018 (concept)
G19104-01
d.d. 26-09-2018 (definitief)
Verslag 07-11-2018. Naar aanleiding van dit verslag wordt het volgende opgemerkt. Eén van de leden
vraagt naar de rol van Johan Schat. Johan zegt dat hij door de GMR is gevraagd om de vergaderingen
bij te wonen als deskundige vanuit de VOO. Aris geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen in de
begroting met geel aangegeven zijn in het nu voorliggende stuk. Op de vraag of de kilometer
vergoeding van de P-leden via het salaris worden uitbetaald zegt Aris dat het inderdaad zo is. Het
verzoek om een geheimhoudingsverklaring te tekenen is ingetrokken.
Voor het overige zijn de notulen akkoord.
4
Ingekomen stukken:
DB
Informerend
- inspectie van het onderwijs –
G19304-01
vierjaarlijks onderzoek L&E
- AVG (definitieve documenten)
G18804-01
- Memo advies VOO jaarplan en
begroting 2019-2023
G19304-01
Inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek L&E.
Hierover worden geen vragen gesteld
AVG (definitieve documenten).
Aris geeft aan dat in deze stukken, evenals in het jaarplan en begroting de door de GMR voorgestelde
wijzigingen in geel zijn aangegeven
Memo advies VOO jaarplan en begroting 2019-2023.
Naar aanleiding van de opmerkingen die door de VOO zijn gemaakt merkt Aris op dat de
ziekteverzuimcijfers opnieuw zijn bezien. De fouten zijn er uit gehaald. Het ziekteverzuim is wel
hoger dat het landelijk gemiddelde, maar in vergelijking tot een aantal jaren terug aanzienlijk lager.
Plan V heeft tot doel om de verzuimcijfers verder omlaag te brengen. Verder heeft VOO de suggestie
gedaan om de afwijkingen tussen de realisatie 2017 en de begroting 2019 groter dan € 10.000 te
becommentariëren en de bovenschoolse begroting te verstrekken aan de GMR. Aan beide suggesties
is gehoor gegeven en de bijbehorende stukken zullen worden rondgedeeld.
5
Mededelingen Dir. Best. PO
Aris
Informerend
- intentieverklaring fusie De Sterren
G19204-02
met L&E
- kwaliteitshandboek
Intentieverklaring fusie De Sterren en L&E.

De intentieverklaring is samen met VOS/ABB opgesteld. Na een korte discussie over de inhoud van
de intentieverklaring. Wordt besloten deze qua tekst ongewijzigd te laten.
Kwaliteitshandboek.
Het kwaliteitshandboek heeft geen wijzigingen ondergaan en is daarom nu geen bespreekpunt in de
GMR.
6
Zorgbegroting
Aris
Informerend
G19306-01
De zorgbegroting is een onderdeel van de L&E begroting. De cijfers zijn verstrekt aan de GMR en Aris
geeft een toelichting daarop. De baten vanuit het samenwerkingsverband (SWV) nemen af. We
kunnen dat afleiden uit de meerjarenbegroting van het SWV. Verder merkt Aris op dat uit de post
“deskundigenadvies” de kosten van arrangementen, zoals team 050, experts en dus niet de IB-ers
worden bekostigd. Op een vraag vanuit de vergadering of het bedrag voor deze post niet aan de
hoge kant is zegt Aris dat de ervaring van voorgaande jaren is dat het bedrag veelal niet volledig
wordt gebruikt. Verder wordt opgemerkt dat er op de scholen onduidelijkheid bestaat hoe de gelden
vanuit de zorgbegroting worden ingezet. Aris merkt op dat de inzet wordt besproken met de
schooldirectie, maar ook dat de structuur helderder moet worden. De lopende evaluatie van de
zorgstructuur moet daar meer duidelijkheid over geven.
De vergoeding van de gemeenten, zoals we die nu ontvangen, is door de herindeling per 1 januari
onzeker. Aris heeft hierover contact met de nieuwe gemeenten.
Verder vraagt één van de aanwezigen waar de afkorting BOT voor staat. Dat is het Bovenschools
Ondersteunings Team.
Op de vraag waarom er op de zorgbegroting een tekort staat zegt Aris dat we eerst vaststellen wat
nodig is. De verantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening.
7
Rondvraag voor directeur bestuurder Allen
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er grote bewondering is voor de manier waarop het
vervangen van zieke leerkrachten wordt geregeld. Aris geeft aan dat het wel een probleem is en
binnen L&E is men op zoek naar alternatieve oplossingen voor het geval dat nodig blijkt.
Op de vraag vanuit de vergadering waar het DO / L&E mee bezig is zegt Aris dat onder anderen de
volgende onderwerpen aan de orde zijn: verbetering van de zorgstructuur, verdiepende didactiek,
referentieniveaus en de organisatie van het stafbureau in relatie tot de schooldirecties.
Pauze

8

Mededelingen Dagelijks bestuur:
DB
Informerend
- cursussen medezeggenschap VOO
- geheimhoudingsverklaring
(kennisnet)
De inventarisatie van eventuele deelnemers aan de cursus loopt nog. Het agendapunt zal in de
volgende vergadering terugkomen.
Betreffende de geheimhoudingsverklaring (zie ook de opmerking van Aris bij punt 3) heeft zowel de
AOb als VOO gereageerd. Beiden geven aan deze niet te tekenen. Er komt een nieuwe en ook deze
zal de GMR ter toetsing voorleggen aan AOb en VOO.
9
AVG (definitieve documenten)
DB
Besluitvormend G18804-01
Alle voorgestelde wijziging zijn verwerkt in de voorliggende definitieve documenten. De GMR geeft
unaniem haar instemming.
10 Financiële begroting 2019 en
werkgroep Besluitvormend
G19209-01
meerjarenplan
Het bij de VOO ingewonnen advies is positief met enkele kanttekeningen. Deze kanttekeningen
waaronder een overzicht met verklaring van verschillen tussen realisatie 2017 en begroting 2019 en

inzage in de bovenschoolse begroting zijn verstrekt en daarmee staat niets instemming in de weg. De
GMR stemt unaniem in met de begroting 2019.
11

Inrichting GMR thema-avond
DB
Informerend
woensdag 30 januari 2019
Op de thema-avond zullen het functioneren en de mogelijkheden om meer betrokkenheid te
bewerkstelligen aan de orde komen. De MR-en van de scholen zijn uitgenodigd. De plaats van de
thema-avond in herberg In de Valk in Middelstum. De uitnodiging volgt.
13 Rondvraag en sluiting
Allen
Gevraagd wordt of de vergaderstukken ook via Google drive kunnen worden verstrekt. Daar wordt
aan gewerkt vanuit het Bestuurskantoor.
Naar aanleiding van de vraag of scholen al bezig zijn met het werkverdelingsplan stelt één van de
leden voor of een flyer over dit onderwerp te mailen naar het secretariaat van de GMR en deze
vervolgens te verspreiden onder de leden van de GMR.
Voorts niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur.

