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Concept verslag GMR vergadering 15 april 2019 
 

Aanwezig: Anne van der Pol, Miranda Melis, Miranda Rommers, Leila van den Berg, Bartha Schuiling, 

Mirjam van der Linden, Denise van Bemmel - van Veen, Nienke Lakeman en Willy Koster (verslag) 

 

Vooroverleg 

 

1. Opening en welkom door voorzitter 

Denise opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda, verslag vorige vergadering 

Geen aanvullingen,het verslag wordt ter vergadering vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

- memo bestuurder; als afgesproken zijn vooraf vragen gemaild aan de bestuurder, dit komt terug in 

het overleg met de bestuurder. 

 

4. Begroting - terugkoppeling gesprek met Nils  

Het antwoord op de vragen van MR De Dijk kan verstuurd worden (alleen de opmaak aanpassen). De 

overige antwoorden van de bestuurder zijn nog niet ontvangen (vanwege prioriteit op SBP en 

MJBFP). 

De GMR heeft wel de wens eerder in dit proces betrokken te worden. Nu was de begroting al 

vastgesteld. Neemt niet weg dat het goed was om deze vragen te stellen. Dit kan ook meegenomen 

worden bij de volgende begrotingsronde. Opvallend is dat de GMR wel heel veel vragen heeft terwijl 

het document al is vastgesteld.  

 

5. SBP - terugkoppeling gesprek met Nils 

Anne en Bartha geven terugkoppeling van hun gesprek met de bestuurder. 

Het SBP dat er nu ligt; is een werkdocument, uiteindelijk gaat het om het koersplan dat hieruit 

voortvloeit en dat op de scholen komt te liggen. 

Het SBP wordt in een tool geschreven, door meerdere mensen en dat maakt dat het soms lastig te 

lezen is. Het koersplan zal t.z.t. ook extern verspreid worden. Dit SBP hoeft dan ook niet teveel in 

detail beoordeeld te worden.  

 

De vragen t.a.v. de terugkoppeling zoals via de mail is verspreid: 

pag. 22: medewerkers kunnen en gaan zich ontwikkelen: dit gaat in de realiteit opgenomen worden 

(zoals het nu beschreven staat, is het niet realistisch en erg ambitieus). 

 

Het werkt erg prettig dat deze terugkoppeling al vooraf was gegeven. De commissie heeft het 

gesprek als prettig ervaren en voelde zich serieus genomen. 

 

Een andere opmerking: (nieuw) personeel krijgt vaak geen reactie op vragen en verzoeken om 

opleiding. Ook duurt het lang voor nieuwe medewerkers hun aanstelling krijgen en is er 

onduidelijkheid hierover. Er wordt zorg uitgesproken over de beschikbare capaciteit van de HRM-

adviseur.  
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De leesbaarheid van dit document was moeizaam. Achteraf bleek dit samengesteld te zijn in een 

soort systeem waarin meerdere mensen kunnen werken. Daardoor was er veel overlapping. Het is 

fijn als dit voortaan in de oplegnotitie vermeld wordt, dan kun je het repetitieve beter plaatsen.  

 

6. Vakantierooster 2019-2020 

Er is via de mail al gesproken over het rooster. Er staan geen gekke dingen in. Het hangt af van het 

type onderwijs of er 1 of 2 weken meivakantie is.  

De vraag is nog wel waar de uren van Goede Vrijdag zijn gebleven? Advies aan de MR’en om hier 

duidelijkheid over te krijgen . Hoe is dit geregeld op schoolniveau? Dit verschilt per school.  

Kleine kanttekening bij het vakantierooster: de meivakantie heeft als optie 2 weken, dit is geen vast 

gegeven. 

 

7. Doornemen vergadering met RvT 

- bac reglement: dit loopt al lang, was geparkeerd maar komt nu op initiatief van de RvT op deze 

agenda 

- rooster van aftreden: uit de krant (LOS) moeten vernemen dat 2 leden zijn herbenoemd? 

- vergaderrooster: we laten de RvT met een voorstel komen 

 

 

Overleg met de RvT (de voltallige RvT is aanwezig) 

 

1. Vaststellen agenda en verslag vorige bijeenkomst 

De twee nieuwe leden (oudergeleding) van de GMR stellen zich kort voor.  Ook de leden van de RvT 

stellen zich voor. 

De agenda wordt vastgesteld.  

Het verslag van de vorige vergadering wordt ter vergadering vastgesteld. 

 

* De nieuwsbrief van de RvT die aan de GMR is verstuurd staat niet op de agenda, maar de GMR 

reageert positief op deze nieuwsbrief en vindt het prettig inzicht te krijgen in waarmee de RvT zich 

bezig houdt. Er is nog wel een aantal vragen n.a.v. de nieuwsbrief, deze worden via Denise per mail 

nagestuurd (actie Denise) 

 

* De voorzitter van de RvT geeft aan dat de RvT in principe geen inhoudelijke mededelingen doet en 

ook geen aanspreekpunt is. Alle communicatie dient via de bestuurder te gaan. 

In de besluitenlijst staat de aanstelling van de bestuurder onjuist weergegeven. 

 

 

2. Commissie herziening BAC-reglement 

Omdat de reglementen van de RvT zelf nog niet waren vastgesteld, was het bac-reglement even 

geparkeerd. Nu is dat inmiddels gebeurd en is het verzoek van de RvT om in gezamenlijkheid het 

bac-reglement te herzien. 

Actie Willy: op initiatief van de RvT een afspraak maken tussen de commissies van de RvT en de 

GMR. Voor de GMR zitten Mirjam en Miranda M in deze commissie.  
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3. Begroting: communicatie hierover tussen RvT en GMR 

De GMR merkt op dat er een groot gat zit tussen het vaststellen van de begroting door de RvT en de 

mogelijkheid van de GMR om hier advies over uit te brengen. 

Dit heeft de RvT ook geconstateerd en wordt er in samenspraak met de bestuurder voor volgend 

jaar een nieuwe en betere planning gemaakt. 

De bestuurder schrijft in samenwerking met medewerkers de concept begroting, legt dit ter 

advisering voor aan de GMR waarna het ter goedkeuring bij de RvT wordt ingebracht. 

De vragen die er nu zijn m.b.t. de begroting 2019 worden met de bestuurder besproken, dit proces  

loopt. Het is de taak van de RvT om te toetsen of de GMR in dit proces betrokken is geweest. De RvT 

spreekt zich niet inhoudelijk uit. Eerder was al afgesproken dat bij het maken van de jaarplanning 

een langer tijdpad voor de begroting wordt aangehouden, waardoor ook ruimte is voor commissie 

overleg. 

 

4. Koersplan: inhoud en rol RvT/GMR 

Het koersplan is geen document waar de RvT formeel goedkeuring of instemming op moet verlenen. 

Wel wil de RvT graag geïnformeerd worden over de voortgang (en inhoud) van dit document. De RvT 

moet uiteindelijk wel goedkeuring geven op het strategisch beleidsplan dat hiermee samenhangt en  

dus wel ‘wat vindt’ van het koersplan. De RvT heeft hierin een klankbordfunctie. 

Omdat het geen formeel stuk is voor de RvT ter besluitvorming, is er in deze ook geen rolverdeling 

met de GMR over af te spreken. 

 

 

5. Rooster van aftreden RvT 

De GMR was verrast over de herbenoeming van twee leden waarvan de zittingstermijn al was 

verstreken. Er was een rooster van aftreden, maar er  is niet alert op gereageerd, is aan de aandacht 

ontsnapt. 

Het rooster van aftreden zal z.s.m. aan de GMR worden toegezonden. 

actie: RvT/Willy 

De vraag van de GMR is of er nu een plan is om een dergelijke situatie te voorkomen. De voorzitter 

van de RvT geeft aan dat het aannemelijk is dat dit in het bac reglement zal worden opgenomen. 

 

De GMR merkt op dat er een bericht op LOS Den Helder van 10 april is geplaatst over de 

herbenoeming. Niemand van de RvT en de bestuurder is hiervan op de hoogte. Er is geen formeel 

besluit vanuit de gemeenteraad ontvangen. 

 

6. Vergaderrooster 2019-2020 

De vraag van de GMR aan de RvT is om met een voorstel te komen voor het vergaderrooster van 

2019-2020. De GMR geeft aan dat het voor de GMR ook deels afhankelijk is van de jaarroosters van 

de scholen, maar die komen pas in juni/juli. 

 

Afspraak: de GMR komt met een voorstel zodat de RvT daar op kan aanpassen. 

Het bestuur stelt in overleg met 2 leden van de GMR (Mirjam en Denise) een concept zodat op het 

juiste moment de juiste stukken in GMR en RvT besproken kunnen worden.  
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Ook vraagt de GMR waarom de verslagen van de schoolbezoeken die door de RvT zijn afgelegd, niet 

openbaar worden gemaakt. 

De reden hiervoor is dat de schoolbezoeken als het vergaren van informatie om toezicht te kunnen 

houden, worden gezien. Wanneer dit aanleiding geeft tot signalering, zal dit met de bestuurder 

opgenomen worden en besproken worden met de desbetreffende directeur.  

 

De GMR merkt op dat dit haaks lijkt te staan met het transparant te willen zijn. 

Jelte de Graaf licht toe dat de rol van de RvT is om toezicht te houden en eigenlijk alleen praat met 

de bestuurder. Binnen Meerwerf wordt er al veel gedeeld met o.a. de GMR. Wanneer dingen 

gedeeld worden, dient dit zorgvuldig te gebeuren om te voorkomen dat er onrust ontstaat. 

De GMR en de RvT gaan twee keer per jaar in gesprek met elkaar over jaarstukken zoals in de 

statuten staat beschreven. Het is belangrijk dat dit inhoudelijk wel ergens over gaat vanuit beide 

partijen, ondanks de neutrale positie van de RvT.  

 

Er zijn geen punten in de rondvraag en de voorzitter sluit deze vergadering en dankt alle leden van 

de RvT voor hun aanwezigheid. 

 

Overleg met de bestuurder 

 

1. Memo bestuurder 

De vragen zijn vooraf gesteld aan de bestuurder en de bestuurder heeft hierop geantwoord. 

Hier is nog een aanvullende vraag op ontstaan: wat merken medewerkers van de gewenste doelen 

uit het SBP: wat zijn acties, hoe worden zij meegenomen? Met alleen de website lukt het niet, ook is 

er geld beschikbaar uit het MJBFP om te faciliteren dat er andere initiatieven (bv leerwerkgroep) 

uitgevoerd kunnen worden  Vanuit het bestuurlijk budget worden twee reserveringen gedaan. Er 

komt een budget innovatie en een budget realisatie SBP doelen. Dit om het werken aan onze 

ambitie ook te kunnen faciliteren. 

Er is vooraf een vraag gesteld over de vacature op de Vloedlijn. Waarom wordt deze niet gevuld 

vanuit de Kweekvijver en wordt er extern geworven? De bestuurder geeft aan dat degene vanuit de 

Kweekvijver zijn uitgenodigd om te solliciteren, maar dat de vraag is of zij klaar zijn voor deze 

complexe  functie. Daarom is er ook gekozen om extern te werven.  

 

2. Begroting -terugkoppeling 

De antwoorden uit het gesprek met de bestuurder zijn onderling verzonden en besproken. Wel is 

nog een aantal vragen onbeantwoord, de bestuurder streeft in de maand mei om hier antwoord op 

te geven. 

De bestuurder geeft aan het een heel waardevol proces te hebben gevonden en inzicht te hebben 

gekregen in wat de vragen zijn en wat er leeft. 

 

3. SBP: Strategisch Beleidsplan - terugkoppeling 

Ook hiervan zijn de antwoorden onderling al besproken en zijn helder. 

Anne is positief over de initiatieven met betrekking tot het koersplan maar zou graag zien hoe dit in 

het taakbeleid wordt ingecalculeerd of wordt gecompenseerd. Want dit kan schuren met wat er 

allemaal al ligt. Dat geldt zowel voor de uren die in de GMR worden gestoken als ook voor de 

genoemde initiatieven. 
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De bestuurder antwoordt dat hij heeft gezien dat er in de begroting van de GMR voldoende ruimte 

moet zitten om een financiële vergoeding voor de leerkrachten uit te keren als compensatie.  

Bartha vraagt zich af of dat geld daar wel voor bedoeld is.  

actie bestuurder: onderzoeken wat hier de mogelijkheden voor zijn i.o.m. de controller en 

terugkoppeling geven per mail. 

 

De GMR geeft positief advies op het Strategisch Beleidsplan 2020-2024. 

 

 

4. Vakantierooster 2019-2020 

Voor de oudergeleding is het best lastig om te beoordelen. Voor de personeelsgeleding is het helder.  

Opmerking: er moet staan dat de meivakantie 1 week duurt en optioneel 2 weken. 

 

De GMR geeft positief advies op het vakantierooster 2019-2020. 

 

 

5. MJBFP - stand van zaken 

De voorzitter heeft telefonisch contact gehad over dit plan en de mening van de GMR hierover. 

Er is zorg dat het ambitieuze koersplan en het MJBFP kunnen botsen waardoor het koersplan een 

‘romantisch plan’ wordt.   

De bestuurder geeft toelichting op hoe het MJBFP dit jaar tot stand is gekomen en hoe formatie en 

gelden hiervoor worden bepaald. In het verleden is meer geld naar de scholen gegaan dan er via de 

Rijksbekostiging binnen kwam. Dit is ten koste gegaan van de reserves. Nu is het moment gekomen 

om de kosten en uitgaven in balans te brengen. Dat is een pittige opdracht. Het lukt nog steeds om 

meer geld aan de scholen te geven dan waar zij op basis van het leerlingaantal recht op hebben. De 

bestuurder begrijpt echter heel goed dat het door de leerkracht in de klas als een verzwaring wordt 

ervaren.  

De gemiddelde groepsgrootte is bij Meerwerf nog steeds kleiner dan bij andere besturen. Ook 

hebben we in het MJBFP budgetten gerealiseerd waarmee kan worden gewerkt aan onze ambities 

uit het Koersplan. Dit is het innovatie budget en het SBP budget. Daarnaast kunnen de scholen voor 

het eerst kiezen hoe zij het geld uit de prestatiebox inzetten. 

Aan de ene kant is er dus een verzwaring, doordat op sommige scholen met minder groepen of met 

combinatiegroepen gewerkt moet worden. Aan de andere kant is er dus ook ondersteuning door 

budgetten en ruimte voor deskundigheid van leerkrachten, experiment, etc. 

De bestuurder zegt ook dat het de taak is van de directeuren om met deze opdracht en toelichting 

naar hun team te gaan. Waar dat niet lukt, is de bestuurder bereid om dit op de school zelf toe te 

lichten. Hij kan de opdracht niet leuker maken, maar wel uitleggen. 

De bestuurder is in het besef dat dit geen makkelijke opgave is. Tegelijk is het ook een kans voor 

ondernemerschap op de scholen.  

De GMR geeft aan dat hoe dan ook de kwaliteit van onderwijs in het vizier moet blijven. Volgens de 

bestuurder is juist de school de beste plek om dit in het vizier te houden.  

Het MJBFP voor 1 mei afronden lijkt onhaalbaar op dit moment, maar de GMR zal wel alles op alles 
zetten om dit voor elkaar te krijgen in samenspraak met de bestuurder. Het MJBFP is te laat 
aangeleverd, dit zal meegenomen worden in het jaarplan wat opgesteld gaat worden. Er zijn veel 
vragen bij de directeuren over het MJBFP. Dit wil de GMR afwachten. Tevens wil de GMR een expert 
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inhuren om samen naar dit stuk te kijken en onze deskundigheid te bevorderen. De afspraak met 
een deskundige van de Aob is reeds ingepland. Anne en Nienke zullen dit als commissie op zich 
nemen.  
 

6. Vacature directiesecretaris schooljaar 2019-2020 

De directiesecretaris heeft haar functie met (uiterlijk) ingang van het einde van dit schooljaar 

opgezegd. Zij vervult deze rol ook voor de RvT. 

De vraag is of er iemand moet worden gezocht voor weer een dubbelfunctie of dat voor beide 

organen apart ondersteuning wenselijk is. De wens wordt door de GMR uitgesproken dat het weer 

een dubbelfunctie wordt. 

actie: Nils en Leila zetten vacature op, Willy stuurt input 

 

7. Nieuwe werkwijze commissies stukken vooraf behandelen 

Aanleveren A t/m H tav statuten : bestuurder voorziet deze van namen. Voorstel is om de nieuwe 

werkwijze van de commissies op te nemen in jaarplanning. Actie: de bestuurder vult namen bij de  

stukken in voor bovengenoemde.  

 

 

8. MJBFP: Meer Jaren Bestuurs Formatie Plan - afspraken 

De GMR hoort en voelt veel onrust over dit plan. En hoopt dat het bestuur in het extra overleg van 

aanstaande woensdag met de directeuren open staat voor dit soort signalen. De bestuurder geeft 

aan dat het plan niet zal wijzigen, maar doel is wel om zorg en onrust weg te nemen en te kijken 

waar de ruimte zit om nog met de middelen te herschikken. Tevens zullen de actuele cijfers worden 

verwerkt. 

 

De GMR zal op korte termijn het gewijzigde (al dan niet met bijlage) MJBFP lezen, vragen verzamelen 

en als commissie met de bestuurder bespreken. 

actie GMR: komt met datumvoorstel en de inzet is voor 1 mei het traject af te ronden. 

 

* Vraag Leila over capaciteit HRM adviseur: de bestuurder erkent dat processen niet altijd voldoende 

in kaart zijn, dat reacties op verzoeken te lang duren of er worden fouten gemaakt. Dit kan het 

gevolg zijn van de kleine bemensing op het bestuurskantoor. Dit heeft geleid tot een herijking. Er is 

een externe begeleidingsdienst gevraagd om inzicht te krijgen in de taakverdeling en formatie en of 

het daarmee waar te maken is.  
 

Intern overleg 
 

1. Begroting - reactie naar MR’en 

actie Miranda: nette brief aan MR De Dijk opmaken en eerst langs alle leden GMR sturen 

 

2. Bijeenkomst CAO - terugkoppeling 

Denise is bij een bijeenkomst van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders geweest. Dit was met 

name interessant vanwege een aantal punten, zie onderstaand:  

 

- Boek CAO PO van het AVS* aanschaffen voor de GMR? GMR is van mening dat digitaal de 

CAO PO opzoeken de voorkeur heeft.  
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-  F/B gesprek mag niet door leerkracht met leidinggevende taken uitgevoerd worden. In de 

CAO staat dat dit niet mag. Hiërarchisch is dit niet zuiver en daarom mag dit niet.   

- 500 euro studiegeld voor iedere werknemer. Dit bedrag is beschikbaar in de lumpsum. Niet 

iedereen kan tegelijk, het budget moet verspreid worden. Je mag dit maximaal 3 jaar sparen. 

Vooraf moet je dit indienen bij de werkgever. 

- Arbeidstijdenwet: na 5,5 uur moet je pauze volgens de wet. (denk aan continurooster) Deze 

tijd gaat al in vanaf het moment dat jij op school aanwezig bent. Staat zo omschreven in de 

wet. 

- Overwerk: zelf compenseren als je in periodes veel hebt gewerkt. In je jaarplanning voor 

jezelf compensatietijd inplannen na drukke periodes. Dit kun je ook op schoolniveau doen 

met je team. 

- Advies is taakbeleid voor zomervakantie vast te leggen. Na de vakantie zit je er niet meer 

volledig in en zeg je sneller ja tegen dingen. 

 

3. Aanpassingen statuut en reglement - stand van zaken 

Directiesecretaris voert dit uit, A t/m H komen nog van de bestuurder. 

 

4. Evaluatie studieavond AOB MR’en en GMR 

Enthousiaste reacties gehad. De MR hoeft hier niet voor te betalen, wordt door de GMR bekostigd. 

Verschil van mening over de trainers.  

Wel werd een moment gemist om elkaar beter te leren kennen. Dat was ook niet de insteek van de 

avond, maar kan in een mogelijke volgende bijeenkomst wel ingepland worden.  

Afgesproken wordt om voor volgend schooljaar weer een bijeenkomst te organiseren. 

Anne en Nienke gaan voorstellen doen voor de inhoud van een volgende bijeenkomst tussen MR’en 

en GMR. Dit komt op de volgende vergadering weer op de agenda met een stand van zaken.  

 

5. Voorstel roulatieschema commissies voorbespreken stukken 

Roulatieschema prima, maar niet in vaste combinaties. Kijken naar affiniteit met onderwerp. Ook 

aan het begin van ieder schooljaar kijken naar de samenstelling van de commissies. 

 

Bespreken van MJBFP met Aob: 24 april 2019 van 9 -11 uur, Tuindorpschool: Nienke en Anne  

Dinsdag 23 april in ochtend zijn vragen van allen gemaild. 

Voor de meivakantie afspraak met de bestuurder.  

 

6. Begroting GMR 

Vrijwilligersvergoeding voor oudergeleding van €800 naar €1000. Iedereen is akkoord.  

Begroting GMR is akkoord bevonden. 

 

7. Vacature Mirjam schooljaar 2019-2020 

Opvolging zou uit Vloedlijn of Duynvaerder moeten komen, uit de personeelsgeleding. Hoeft niet 

persé uit de MR te komen.  

Een financiële vergoeding voor personeel kan zitting in de GMR mogelijk ook 'iets aantrekkelijker' 

maken, aangezien er de afgelopen jaren is gebleken dat het ontzettend lastig is om nieuwe leden te 

werven. De belasting in het taakbeleid is dermate hoog, dat een financiële vergoeding daarnaast 

gepast zou zijn.  
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actie Nienke en Leila: opzet vacaturetekst, daarna mail aan alle MR’en en directeuren met vacature 

en apart aan de twee scholen (actie Willy) 

 

8. Commissie P&O - stand van zaken (zie rondvraag vorige vergadering) 

Meenemen in jaarplanning: voorstel is om de mensen die betrokken zijn bij een te behandelen stuk 

uit te nodigen op het moment van bespreken tijdens de vergadering.  Bespreken met bestuurder 

(actie Denise) 

 

9. Rooster van aftreden GMR 

Er is nu een vacature voor de personeelsgeleding. 

 

10. Actielijst doornemen 

De actielijst is doorgenomen in het overleg met de bestuurder. 

 

11. Rondvraag 

- Leila vraagt of er nog iets gedaan moet worden met de takenlijst secretaris en ambtelijk secretaris? 

Nee, afspraak was dat dit overzichtelijk gemaakt zou worden en zou worden vastgelegd en dat is 

gebeurd. 

- besluit: de aantekeningen van een vooroverleg met bestuurder ook opnemen in de drive bij 

stukken voor de eerstvolgende vergadering. Werkt verhelderend.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


