Notulen GMR-vergadering 28 februari 2017
Voorzitter: Korrie Ruiter
Notulist: Kor de Haan
Aanwezig:
Bestuur: Marian Bakker, Martin Medendorp, Monique van Amerongen
Leden: Erwin Lambeck, Roos Bos, Anja Smit, Girbe Buist, Kor de Haan en Korrie Ruiter, Paulien Brons,
Michiel Doevendans, Emiel Elferink, Jose Hooijer en Denny Hindriks
Afwezig:
Met kennisgeving: Wilco Reefman
Zonder kennisgeving: Miranda Lambeck, Yuri Setz
1. Opening.
De vergadering wordt om 19.37 uur geopend.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. De punten van het schoolbestuur worden eerst
behandeld
3. Presentatie bestuursformatieplan
Monique verzorgt de presentatie. Er wordt het verzoek gedaan om e.e.a. nog een dag binnen de
GMR te houden. De directeuren worden morgen (1 maart 2017) namelijk ingelicht. Nadat de
directeuren zijn ingelicht zal de documentatie verspreid worden naar de GMR.
Op 1 mei 2017 komt er meer duidelijkheid betreffende de kleinste scholen. Mochten beide scholen
overgaan naar de VZD, dan wordt de rijksvergoeding één op één overgezet.
In het kader van het passend onderwijs is een aantal van 4 onderwijsassistenten onvoldoende
gebleken. Voorgesteld wordt om hier iets meer formatie op in te zetten. De gelden hiervoor worden
gevonden in de prestatieboxmiddelen en het budget passend onderwijs.
De administratief medewerker, welke boventallig is op school, zou opgenomen kunnen worden in
het stafbureau. De definitieve formatie betreffende het stafbureau en de invulling ervan moet nog
nader uitgewerkt worden. Is nu nog gebaseerd op benchmark gegevens.
Het stafbureau zal worden gehuisvest in 1 van de 3 scholen waarover het schoolbestuur de
exploitatie heeft.
Er komt een aangepast voorstel betreffende de aansturing van scholencombinaties. Het recent
vastgestelde rapport is inmiddels ten dele achterhaald door het nieuwe Programmaplan Huisvesting
Onderwijs. Hierin is o.a. opgenomen dat Het Ruimteschip, de Nico Bulderschool en SBO de Zwaaikom
ondergebracht gaan worden in een nog nieuw te bouwen kindcentrum.
De gemiddelde groepsgrootte is < 20. Dit aantal is zo laag omdat rekening wordt gehouden met alle
medewerkers werkzaam op de scholen.
Er zal door het schoolbestuur strakker worden gestuurd op het principe van t=0. Eventuele
toevoeging van formatie zal kritisch worden bekeken. Het schoolbestuur houdt de GMR op de hoogte
m.b.t. de inzet van de ruimte tussen t=0 en t=-1.
Op een drietal scholen is nog sprake van snijverlies. Voorgesteld wordt de inzet van het snijverlies
komend schooljaar te bekostigen uit het PA budget en de presatieboxmiddelen.
4. Vakantieregeling
De vraag die gesteld wordt is waarom er rond de meivakantie en hemelvaart geen 2 weken vakantie
op het basisonderwijs zijn ingepland. Hier is bewust niet voor gekozen aangezien de periode tot aan
de zomervakantie dan 10 tot 11 weken bedraagt, wat voor de leerlingen in het basisonderwijs een te
lange aaneengesloten periode is aan het eind van het schooljaar.

Het voortgezet onderwijs zit daarentegen met een examenperiode in mei, waardoor het – als het
Noorden ‘laat’ vakanties heeft, vrijwel niet anders kan, dan in deze periode van elkaar af te wijken.
Dat het vakantierooster al reeds was vastgesteld door het voortgezet onderwijs, zal nogmaals onder
de aandacht worden gebracht. Dit vraagt in de toekomst een betere afstemming.
BESLUIT: de GMR stemt in met het voorgelegde vakantierooster.
5. Meerjarenbegroting
De GMR heef in kleiner verband de meerjarenbegroting doorgenomen met Martin. Van te voren zijn
er vragen gesteld en deze zijn door Martin beantwoord. De vragen met daarbij de antwoorden zijn
aan de GMR-leden toegezonden.
Heikel punt blijft de post klein onderhoud. In het overzicht, verspreid voor de bijeenkomst van 30
januari j.l., is hier een stijging te zien van € 228.000,- terwijl er minder scholen te exploiteren zijn. De
insteek is namelijk dat voor de nieuw te bouwen kindcentra de rijksvergoeding materiele
instandhouding gebouwen één op één over gaat naar de gemeente. De gemeente wordt hiermee
verantwoordelijk voor de exploitatie.
De over te dragen rijksvergoeding is aan de uitgaven kant opgenomen als zijnde huurlasten.
In hoe verre geeft de meerjarenbegroting inzicht in de liquiditeiten?
Hiertoe wordt nog een aparte financiële paragraaf opgenomen in het rapport
verzelfstandigingsproces.
6. Notulen vorige vergadering
Datum waarop verzelfstandiging een feit moet zijn is niet 1-12-2017 maar 31-12-2017.
Toevoeging bij integraal huisvestingsplan.
“Er bestaat bij de ouders van de Theo Thijssenschool, locatie Boswijk, enige zorg omtrent de
veiligheid bij het oversteken van de Klinker/Croonhoven. Martin wordt verzocht hierover contact
over op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening.”
In de toekomst dienen de notulen binnen 2 weken na de vergadering verspreid te worden.
7. Vaststellen GMR reglement
De opzet van Emiel wordt besproken.
Het huishoudelijk reglement moet nog worden uitgewerkt. Is nu in PDF formaat aanwezig en
hierdoor niet makkelijk aan te passen. Kor zal hier zorg voor dragen.
Er wordt afgesproken dat stemmen over zaken geschiedt middels handopsteking en dat stemmen
over personen schriftelijk geschiedt.
Als redelijke termijn wordt een termijn van 6 weken gezien.
8. Rondvraag
Girbe geeft aan dat de volgende vergadering over 6 weken staat gepland. Dit houdt in dat we op
deze vergadering moeten stemmen over het bestuursformatieplan. Is er de mogelijkheid om
eventuele vragen via de mail stellen. Het voorstel is om in de tussen liggende periode nog een
vergadering te plannen (dinsdag 21 maart om 19.30 uur) en eventuele vragen hier aan de orde te
laten komen.
Anja geeft aan dat er binnen de P-GMR nog niet is gesproken over taakbeleid. Volgens de cao zou
hier jaarlijks goedkeuring aan moeten worden gegeven.
Paulien vraagt zich af of de GMR de ouders niet meer van informatie moet voorzien.
In het verleden is gesproken over een eigen website van de schoolorganisatie. Hierop zou dan de
informatie van de GMR terug te vinden moeten zijn.
9. Sluiting
Korrie sluit de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng

Actiepunten
- Informeren stand van zake nieuwsbrief verzelfstandiging
- Datum extra vergadering (Korrie) wordt 21 maart om 19.30 uur.
- Verplaatsen van de vergadering van 8 mei i.v.m. informatieavond gemeenteraad (Korrie)
- Uitwerken huishoudelijk reglement (Kor)

