
Notulen GMR-vergadering d.d. 08-07-2019  

Aanwezig:  

GMR: Catrien de Boer (P) (waarnemend voorzitter), Jannet Benthem (O), Arie Mulder (O), Peter 

Edward Bos (O), Jantina Benning (P), Floris Knot (O), Peter Brouwer (O), Herbert Schouten (O), Ida 

Zoutman ((P) en Sander Aikema (O).   

Notulist:   Ad Bakker   

Gast:   Aris Fickweiler – directeur-bestuurder PO tot de pauze  

    Johan Schat  

   

Afwezig met kennisgeving: Janke Koopmans (P), Jeroen Bos (P) en Lina Sleumer (P).  

Nr.  Onderwerp  Actie  Status  Bijlage  

1  Opening  Voorzitter  Informerend    

De voorzitter opent de vergadering. De presentielijst gaat rond. Er is bericht van verhindering 

ontvangen van Janke Koopmans, Jeroen Bos en Lina Sleumer.    

2  Vaststellen agenda (inclusief 

ingediende punten)  

Allen  Vaststellen  Ja  

Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:  

3A Vertegenwoordiging scholen in GMR.  

3B Evaluatie structuur schooldirectie/ schoolleiders.   

 

3  Verslag vorige vergaderingen    Allen  Vaststellen  Ja  

De notulen van de vergaderingen van 21 maart 2019 en 18 april 2019 zijn op onderdelen aangepast. 

In de nu voorliggende notulen van de vergadering van 21 maart 2019 is de tekst bij punt 11 

aangepast en in de notulen van 18 april is de tekst bij punt 3 aangepast. Beide notulen worden 

goedgekeurd en vastgesteld.   

De notulen van de vergadering van 5 juni 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld.  

3A  Vertegenwoordiging scholen in GMR         

Geconstateerd wordt dat niet elke school een afgevaardigde heeft in de GMR. Dat blijft een heikel 

punt. Tegelijkertijd wordt ook opgemerkt dat we de mensen niet kunnen “sturen”. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de school en er zijn faciliteiten in de cao geregeld. Gevraagd wordt aan 

Aris om het ontbreken van afvaardiging aan de orde te stellen in het directieoverleg. Aris zegt dat 

toe. Besloten wordt om het onderwerp te agenderen op de eerste vergadering na de zomervakantie 

en het daarnaast wederom op de scholen onder de aandacht te brengen.        

3B  Evaluatie structuur schooldirecteuren/ 

schoolleiders  

      

Gevraagd wordt naar de stand van zaken met betrekking tot deze evaluatie. Er is een aanzet van 

rapport gereed en dat zal op 24 september worden besproken in het groot DO. Afhankelijk van de 

uitkomsten zal er eventueel nieuw beleid ontwikkeld worden dat met de GMR besproken wordt.     

4  Ingekomen stukken  - 

 Jaarstukken  

DB  Informerend  Ja  

Naar aanleiding van de jaarstukken wordt opgemerkt dat er in de media melding is gemaakt van de 

soms (1 op de 6 schoolbesturen) sprake is van te hoge reserves. De vraag is hoe dat is bij L&E en of er 

beleid is geformuleerd met betrekking tot de hoogte van de reserves. Aris zegt dat de bedoeling van 

de reserves is om risico’s het hoofd te kunnen bieden. Er is nu een risicoparagraaf, maar we willen de 

daarin genoemde risico’s ook financieel kunnen onderbouwen. Nadat de risico inventarisatie is 

afgerond kunnen we vaststellen of de reserves van L&E te hoog, voldoende of te laag zijn.      



Vervolgens wordt opgemerkt dat de resultaten in de afgelopen jaren en de komende jaren behoorlijk 

fluctueren. De daling van de resultaten in de komende jaren wordt in belangrijke mate veroorzaakt 

door de daling van het aantal leerlingen bij het VO. Het VO heeft de opdracht om in de komende 

jaren een sluitende begroting in te dienen.   

Op de vraag of de GMR adviesrecht heeft over de continuïteitsparagraaf zegt Johan Schat dat dat 

niet het geval is.   

Tenslotte wordt gevraagd naar het nieuwe koersplan. Als gevolg van de situatie van vorig jaar is het 

koersplan 2014 -2018 gecontinueerd. Er komt een nieuw koersplan 2020 – 2024.    

5  Mededelingen dir. Bestuurder PO  Aris  Informerend  Nee  

Aris heeft geen mededelingen, maar blikt kort terug op het bijna voorbije schooljaar. In positieve zin 

noemt hij het vroegtijdig gereedkomen van het bestuurs formatieplan, het soepele traject van de 

opmaken van de begroting 2019 en de bijeenkomst van de MR-en en GMR in Middelstum. Als 

zorgelijke punten noemt Aris het lerarentekort met als gevolg de problemen bij vervanging, de 

salarisstructuur en de negatieve beeldvorming rond passend onderwijs.  

Aris bedankt de GMR voor de constructieve manier van samenwerking en bedankt de vertrekkende 

leden van de GMR voor hun jarenlange inzet en laat dat vergezelt gaan van een klein presentje.       

   

PAUZE  

   

6  Aftredende GMR leden  DB      

Er wordt afscheid genomen van een viertal GMR leden. De aftredende leden, waaronder de 

waarnemend voorzitter, worden bedankt voor hun inzet en ontvangen een presentje.  

7  Continuïteit bestuur   DB      

Een lid uit de oudergeleding is bereid om zitting te nemen in het DB van de GMR. In het DB ontbreekt 

nu nog een afvaardiging van de P-geleding.    

8  Toegevoegde agendapunten en  

afsluiting  

Allen  Informerend  Nee  

De toegevoegde agendapunten zijn aan de orde geweest bij de punten 3A en 3B.   

Voorts niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur.  


