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concept verslag GMR vergadering 21 januari 2019 
 

Aanwezig: Denise van Veen-van Bemmel, Anne van der Pol, Leila van den Berg, Miranda Melis, 

Miranda Rommers, Nienke Lakeman, Bartha Schuiling, Mirjam van der Linden, Willy  Koster (verslag) 

 

Vooroverleg 

 

1. Opening en welkom door voorzitter 

Denise opent de vergadering en geeft aan dat we een ambitieuze agenda hebben, maar deze ook zo 

moeten willen houden. Vraagt om strak vergaderen! 

 

 

2. Verslag 15 november 2018 

Opmerking: Miranda Melis: vanuit de MR kwam de opmerking dat de jaarbegroting niet zou zijn 

gedeeld met de directeuren. Maar wel al in de GMR is geweest. Dit is een opmerking die bij de 

bestuurder moet worden neergelegd door de directeuren. 

En de vraag is of er een format kan komen voor de jaarbegroting voor de scholen. Dit was echter ook 

al met de bestuurder besproken, maar de MR wilde het wel gezegd hebben in de GMR. De weg 

tussen de directeur en de bestuurder is ook de juiste, dergelijke communicatie dient niet via de GMR 

te verlopen. Wel worden wij hier graag over geïnformeerd, zodat wij weten wat er speelt.   

 

 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

Er zijn van meerdere MR’en vragen ontvangen m.b.t. de meerjarenbegroting en die overlappen 

elkaar. Deze vragen worden aan de bestuurder voorgelegd. 

Anne overlegt nog met haar MR of zij het als MR eens zijn met het voorleggen van een aantal vragen 

aan de bestuurder. 

 

 

4. Inbreng: communicatieplan is vastgesteld, herbenoeming RvT, taakverdeling Mirjam/Willy 

- communicatieplan is aangepast en vastgesteld 

- herbenoeming RvT: komt later op de agenda terug 

- taakverdeling: n.a.v. actielijst; is gereed 

 

 

5. Mededelingen bestuurder 

* schriftelijke mededelingen: 
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- internationale school Villa Kakelbont: er wordt gesproken over buffer, wat houdt dat in? 

- transitie management Meerwerf: statuut: wat is achterliggende gedachte? En kritische vraag of 

directeuren nieuwe functie/taak aankunnen? 

- voortgang SBP: mogelijk nog een bijeenkomst over dit onderwerp, mogelijk met RvT? De RvT komt 

15 april en dan is dit het onderwerp van gesprek 

- task force personeel: wat is het plan en wat is de koers? En hoe wordt de GMR betrokken? 

- mobiliteitsbrief: wat is er aan trend te zien? En niet aan alle personeelsleden gestuurd om hierin 

betrokken te worden? (het wijzigen van de mobiliteitsbrief) 

- vacature directeur: er staat QL moet LQ zijn en wat is de rol van de MR van betreffende scholen 

hierin? 

- koersplan: GMR wil graag meedenken maar stukken wel tijdig ontvangen 

 

 

* notitie MJBFP 

- totstandkoming, punt 2: evenredig verdeeld: is dat eerlijk? Moet het niet komen op de plek waar 

het nodig is? 

- waaruit bestaan de achterstandsgelden? Transparantie! 

- voorstel vaste voet: tabel is nog niet ingevuld? 

- is het wenselijk/noodzakelijk om ict-taken door leerkrachten uit te laten voeren en in vaste voet op 

te nemen? 

- werkdrukgelden kunnen omgezet worden in formatiegelden? Dit zou eenmalig zijn!! 

 

 

6. Vragen AVG cameratoezicht 

De antwoorden op de vragen die door de GMR gesteld zijn, zijn helder. De vraag is alleen of het stuk 

zelf nu niet aangepast moet worden waardoor het makkelijker leest? Mogelijk een praktisch 

voorblad/leeswijzer? 

 

 

7. Koersplan/SBP 

Er zijn nu geen vragen of opmerkingen over omdat het document niet geopend kon worden. 

Vragen / opmerkingen kunnen per mail aan Denise gestuurd worden en zij bundelt deze voor de 

bestuurder. 

actie: allen en Denise 

 

 

8. Begroting 2019  

De begroting roept veel vragen op, dit gaat veel tijd kosten om te bespreken tijdens de vergadering. 

Ook hier het voorstel om vragen van de GMR, MR de Dijk en mogelijk ook van MR Thijsse/Villa 

Kakelbont/Tuindorp  te bundelen en met de bestuurder te bespreken door de financiële commissie 

van de GMR.  

De begroting is al wel vastgesteld, dus de vraag is wat nog de ruimte is van de GMR? De GMR vraagt 

zich af hoe de begroting vastgesteld kan zijn en wil graag bespreken met de RvT welke vragen zij 

hadden. Dit wordt ook meegenomen als agendapunt wanneer GMR en RvT samenkomen. 
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9.  Terugkoppeling gesprek ziekte en zeer personeel 

Bartha en Denise hebben naar aanleiding van de vorige vergadering over dit punt en de notulen een 

gesprek gehad en dit was een goed gesprek. Ook is inhoudelijk over dit onderwerp gesproken.  

 

 

10.  Informatief: aanpassingen reglement en statuut  

Denise heeft hier met de bestuurder over gesproken en de documenten zijn doorgenomen. 

De bestuurder vindt dat de vergoeding voor oudergeleding op papier moet staan. De GMR gaat 

hiermee akkoord.  

De wijzigingen die er stonden, kunnen doorgevoerd worden.  

actie: Willy 

 

 

11. Terugkoppeling pag 4, punt 2 van het statuut; punt a t/m h  

Ligt bij de bestuurder, wordt vervolgd. 

 

 

12. Rooster van aftreden 

Dit komt later op agenda, nu eerst een ingekomen agendapunt: de herbenoeming van de leden van 

de RvT. 

In dit geval is het wenselijk om in te stemmen met de herbenoeming.  

Wel zijn er kritische kanttekeningen en vragen: wie is verantwoordelijk voor de bewaking van het 

rooster van aftreden en is er naar aanleiding hiervan een actieplan gemaakt?! 

Dit wordt een agendapunt als RvT en GMR samenkomen.   

 

 

13. Stand van zaken scholing GMR en MR'en 31-01-2019 

Komt later terug op de agenda. 

 

 

Overleg met de bestuurder 

 

1. Mededelingen bestuurder en notitie MJBFP 

* Mededelingen bestuurder 

Vragen van de GMR: 

- internationale school Villa Kakelbont: er wordt gesproken over buffer, wat houdt dat in? 

Meerwerf heeft te maken met een onzekere factor over hoeveel kinderen er mogelijk bijkomen. Ook 

is de samenstelling van de groep nog onduidelijk. De buffer wil zeggen dat er,  

indien nodig, een soort opvangklas is waar bekeken kan worden wat de scholingsbehoefte is van deze 

kinderen, en dat daar ook het personeel op aangepast kan worden. Om te voorkomen dat Meerwerf 

overvallen wordt met in een keer grote aantallen.  

- transitie management Meerwerf: statuut: wat is achterliggende gedachte? En kritische vraag of 

directeuren nieuwe functie/taak aankunnen? 

Deze transitie komt voort uit de nieuwe structuur: voorheen was er een bestuur, met dan een 
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algemene directie en daaronder de directeuren. De algemene, centrale directie is als laag er tussen 

uit gehaald. Bestuur wil dichterbij de directeuren en werkvloer komen te staan.  

Directeuren zijn nu meer verantwoordelijk voor het geheel binnen Meerwerf. Dit statuut wordt 

aangepast en herschreven richting deze bestuursfilosofie. Nu is het een zoektocht naar de invulling 

van de functies en rollen. Directeuren moeten de taken van de algemene directie oppakken, dit is niet 

de taak en rol van het bestuur, ondanks dat deze dichterbij is gekomen bij de directeuren. 

De bestuurder gaat er vanuit dat de competentie aanwezig is bij de huidige directeuren en kunnen 

waar nodig ondersteund met scholing. 

- voortgang SBP: mogelijk nog een bijeenkomst over dit onderwerp, mogelijk met RvT? De RvT komt 

15 april en dan is dit het onderwerp van gesprek. 

- task force personeel: wat is het plan en wat is de koers? En hoe wordt de GMR betrokken? 

Maarten Tromp, Debby Avis, Iwan Visje en Nils zijn de Task Force. Zij komen een aantal keer samen 

om de signalen van de werkvloer bespreekbaar te maken. Signalen omtrent personeel. Het is gericht 

op oplossingen die mogelijk onderling opgelost kunnen worden tussen scholen, gericht op de 

toekomst en mogelijke oplossingen voor het personeelstekort, gericht op ervaringen die mogelijk 

ondervangen kunnen worden (bijvoorbeeld tussentijds formatie toe kunnen voegen, een soort buffer 

voor later in het schooljaar) en gericht op het personeel wat nu zit en hoe deze behouden/beloond 

kunnen worden. Gericht op reserves/potjes/buffers om tussentijds te kunnen handelen. Voorheen 

werden alle personele middelen bij aanvang van het schooljaar in de formatie gezet. Hierdoor 

kunnen we niet flexibel handelen en niet tussentijds bijsturen. Het is wenselijk om formatie vrij te 

houden aan het begin van het jaar, bv om knelpunten op te lossen of nieuw personeel te binden.  

- mobiliteitsbrief: wat is er aan trend te zien? En niet aan alle personeelsleden gestuurd om hierin 

betrokken te worden? 

Het algemene beeld is dat er weinig is aangegeven dat mensen gebruik willen maken van mobiliteit.  

Ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het inzien van vacatures wordt amper benut. Het blijkt 

dat medewerkers een bepaald wantrouwen hebben om hier gebruik van te maken (mogelijk angst 

dat zij als eerste moeten afvloeien wanneer dat aan de orde zou zijn). 

Directeuren zouden zelf op hun scholen moeten vragen om mee te denken over de inhoud van de 

brief.  

De GMR geeft het signaal af dat directeuren dit niet altijd gedaan hebben en mensen hierdoor de 

kans gemist hebben hierin mee te denken. De GMR vindt dit zorgwekkend. Personeel is erg 

afhankelijk van directeur voor informatie toestroom. 

- vacature directeur: er staat QL moet LQ zijn en wat is de rol van de MR van betreffende scholen 

hierin? 

De MR wordt hierin meegenomen, wanneer de vacature klaar is. Bij het opstellen van de vacature 

wordt gebruik gemaakt van de input van de teams en MR eerder voor deze  

vacature. De vacature gaat eerst intern uitgezet worden onder de directeuren. De voorkeur gaat uit 

naar een ervaren directeur, dus iemand die nu al directeur is binnen Meerwerf. 

- koersplan: GMR wil graag meedenken maar stukken, in algemene zin, wel tijdig ontvangen (komt 

later op de agenda) 

 

* notitie MJBFP 

Noot vooraf door bestuurder: Vorig jaar is de de totstandkoming van het MJBFP niet naar 

tevredenheid verlopen. Er is geconstateerd dat het geen fijn proces was. Er moesten duidelijke 

kaders en spelregels komen. Dit schooljaar willen we deze kaders en spelregels wel duidelijk en 
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transparant hebben. Zodat scholen duidelijke keuzes kunnen maken, er geen sprake is van 

onderhandeling en waar wordt afgeweken dit gemotiveerd wordt. Dit is voor ons alle een nieuwe 

werkwijze. Dat maakt het soms een best spannend proces. De directeuren erkennen dat het anders 

moet, maar vinden het soms ook lastig om met de nieuwe kaders om te gaan. 

 

Vragen van de GMR: 

- totstandkoming, punt 2: evenredig verdeeld: is dat eerlijk? Moet komen op de plek waar het nodig 

is! 

Er is een aantal vaste inkomsten-punten en daarnaast op basis van gewichten van de leerlingen 

ontvangt Meerwerf achterstandsgelden. Meerwerf heeft gekozen voor een vast bedrag per leerling. 

De directeuren staan achter deze verdeelsleutel. De bestuurder neemt het signaal van de GMR mee.  

Wat bovendien op ons afkomt is dat het ministerie de achterstandsgelden gaat herverdelen. De 

totale middelen worden anders verdeeld. Dit gaat ongunstig uitpakken voor Meerwerf de 

aankomende jaren. Onze controller, Albert, heeft ontdekt dat landelijk alle scholen met een school 

voor nieuwkomers nadelige gevolgen ondervinden van deze herverdeling. Hij heeft dat aanhangig 

gemaakt bij de belangen organisaties, zoals ministerie, DOU, PO-Raad en LOWAN. Hopelijk komt hier 

nog een reparatie voor. 

 - waar bestaan de achterstandsgelden uit? Transparantie! 

- voorstel vaste voet: tabel is nog niet ingevuld? Dit moet inderdaad nog in samenspraak met de 

directeuren ingevuld worden. Het idee is om met deze tabel meer zicht te krijgen op wat een school 

nodig heeft en afwijkingen beredeneerd te doen. 

- is het wenselijk/noodzakelijk om ict-taken door leerkrachten uit te laten voeren en in vaste voet op 

te nemen? 

Is het niet wenselijker om bv onderwijsassistenten daarvoor in te zetten of zelfs aparte ict-krachten 

in te zetten? De bestuurder vindt dit een goed punt. Leerkrachten zouden dit alleen moeten doen 

wanneer het onderwijskundige inhoud heeft en geen technische taken betreft.  

- werkdrukgelden kunnen omgezet worden in formatiegelden? Dit zou eenmalig zijn! 

Dit staat met name in de begroting niet goed benoemd.  

De scholen zijn vrij in het besteden van de werkdrukgelden. Vanuit het bestuur is er geen intentie om 

hierop te sturen. Maar op basis van wat bestuurder hoort, is het de verwachting dat deze gelden wel 

voor personeel ingezet gaan worden. Het is belangrijk dat scholen in hun WDG-plan goed opnemen 

wat zij als werkdruk ervaren en hoe zij de middelen gebruiken dit te verbeteren en hoe zij evalueren 

of de inzet ook het gewenste effect heeft gehad. Dit is belangrijk om ook in de toekomst deze gelden 

te krijgen. Het geld gaat naar de scholen, die maken het plan en evaluatie. Het bestuur legt in het 

jaarverslag verantwoording af over deze besteding en het aangegeven resultaat.  

 De GMR heeft via de Aob uitgezocht wat de juiste gang van zaken is en hier is het volgende 

antwoord op gekomen: 

 ‘ Een werkgever kan niet verplicht een deel laten terugvloeien in de formatie als het team en de MR 

het hier niet mee eens zijn.’ De GMR benadrukt dus dat het belangrijk is om als team en MR in de 

gaten te houden hoe de werkdrukgelden ingezet worden en dat men weet welke rechten zij hebben 

betreffende dit onderwerp. 

 

 

2. Cameratoezicht 

De antwoorden van de bestuurder op de vragen van de GMR zijn duidelijk. 
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De bestuurder kan zich vinden in het voorstel van een voorblad/leeswijzer. 

 

 

3. Begroting 2019 

De bestuurder gaat akkoord met het voorstel dat de GMR de vragen schriftelijk aan hem voorlegt. 

De belangrijkste punten zijn werkdrukgelden en tegenstrijdigheden met de visie en missie van het 

koersplan. De vertaling in de begroting komt niet overeen.   

De financiële commissie maakt vervolgens een afspraak met de bestuurder om deze vragen 

mondeling te bespreken. 

actie: financiële commissie  

De begroting is vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de RvT. 

Er wordt door de bestuurder gekeken naar een ander tijdspad om alle partijen tijdig te betrekken in 

het proces van totstandkoming van de begroting. 

 

4. Koersplan 2024/SBP 

Het voorstel van de GMR om vragen schriftelijk in te dienen is akkoord voor de bestuurder. 

Voor de bestuurder gaat de meeste aandacht uit naar het koersplan, dus graag dat de GMR daar de 

tijd voor neemt om op te reageren. 

Verzoek aan de GMR: lees het koersplan zorgvuldig en stel vragen: dit moet een gemeenschappelijke 

deler zijn van wat in sessies is genoemd en als kapstok dient voor het strategisch beleidsplan. De  

bestuurder wil daar graag akkoord op hebben van de GMR. 

Vervolgens is het de bedoeling van de bestuurder om in februari het beleidsplan voor te leggen aan 

de GMR. 

 

 

5. Terugkoppeling gesprek ziekte en zeer personeel 

Dit is met de leden van de GMR gedeeld en als positief ervaren. 

De bestuurder is ook positief over het gesprek en het heeft hem inzichten opgeleverd. 

Dit gesprek zal nog een vervolg krijgen. 

 

 

6. Informatief: aanpassingen reglement en statuut  

De GMR is akkoord om een bedrag voor de oudergeleding in het reglement op te nemen. 

actie: Willy 

 

 

7. Actielijst 

Er is geen huishoudelijk reglement: de verwijzing moet dus uit het statuut/reglement gehaald 

worden. 

De taakverdeling tussen Mirjam en Willy zal rondgestuurd worden (actie Willy). 

 

 

8. Herbenoeming leden RvT 

De GMR stemt in met herbenoeming van de 2 leden van de RvT. Het verlopen van de termijn 

betekent niet automatisch herbenoeming. Wenselijk is dat er zeker na een tweede herbenoeming 
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nieuwe leden worden gezocht. Frisse wind is wenselijk en Willy benoemt dat de RvT dit zelf ook 

vindt. Continuïteit is op dit moment wenselijk. Ook met de transitie rondom de nieuwe bestuurder.  

Wie beheert het rooster van aftreden van de RvT? Graag inzichtelijk maken.  De nieuwsbrief van de 

RvT volgt in februari. Dit voor een stukje communicatie tussen RvT en GMR. De GMR heeft hierom 

gevraagd in een eerdere bijeenkomst en de RvT heeft hier gehoor aan gegeven. 

 

9. Instemming door GMR 

De GMR stemt in met de documenten m.b.t. de  AVG. 

Voor wat betreft het koersplan moeten eerst nog vragen verzameld en beantwoord worden en zal 

instemming later volgen. Dit in verband met het technische probleem dat het benodigde document 

door de leden niet te openen was. 

 

Naar aanleiding van een vraag van de penningmeester van MR Tuselant:  

Binnen Meerwerf krijgen MR’en budget voor hun kosten. Er waren hier voorheen rekeningen voor 

geopend. Echter kan Meerwerf hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. 

En is de keuze gemaakt om dit niet meer te willen, omdat daar dan ook geen inzicht in is. 

Er zal een voorstel bij de GMR voorgelegd worden voor hoe dit anders in te richten. 

 

  

10. Rooster van aftreden 

Leila heeft het rooster gemaakt. De zittingstermijn van een aantal leden zal op hetzelfde moment 

aflopen. Het is goed om een plan te maken over eventuele opvolging. De continuïteit van de GMR 

moet bewaakt worden! 

Voorsorteren op mogelijke vervanging: wervingspraatje houden bij de MR’en. 

actie Willy: rooster van aftreden op de agenda houden en waar nodig actie op ondernemen. 

 

 

11. Scholing MR en GMR 

Op beide cursussen 18 deelnemers, waar 20 het maximum is, dus een goede deelname. 

actie: Anne stuurt nog  een reminder aan de deelnemers. Bartha en Anita zorgen dat er catering is. 

Ook is het goed om een openingswoordje te doen en een kort voorstelrondje van de GMR leden.  

Voorstel: Denise doet een korte opening en voorstelrondje en daarna zal een van de organisatoren 

een uitleg geven over het verloop van de avond: akkoord. 

 

 

12. Rondvraag 

- Anne vraagt of het handig is om een lijntje uit te zetten naar andere besturen voor wat betreft de 

vakantieplanning? actie Anne 

- wanneer er nog wijzigingen op de agenda zijn, graag via de mail of app de GMR daarover inlichten 

- Leila stelt voor om stukken ter bespreking al vooraf te behandelen via de mail: per onderwerp 

iemand toewijzen die vragen verzamelt. Eens proberen hoe en of dit werkt  

actie Willy 

- begroting GMR: op agenda 15 april staat deze op de agenda 

- er spelen veel ontwikkelingen op P&O gebied, is het interessant om de medewerker P&O een keer 

uit te nodigen. Leila bespreekt haar idee daarover met de commissie personeel 
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- etentje GMR: 18.30 uur 

- De  RvT is op 15 april aanwezig van 19.45-20.30 uur. De GMR start dit keer om 19.00 uur. 

- het voorstel om  vergaderdatums voor de rest van het  kalenderjaar te plannen, is akkoord 

- actie willy: RvT rooster van aftreden voor GMR inzichtelijk hebben 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 




