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* = besluit * = actie
Verslag GMR vergadering 15 februari 2016
Aanwezig: Nico Schilder, voorzitter (Windvaan), Jacqueline van den Hof (Jules Verne), Marianne Dernison (Zonnewijzer),
Carrin Dienaar (Socrates), Paula Hollander (Wereldwijzer), Natalie Huijsman (Montessori), Petra van Lunteren (Klipper), Lina
Bentvelzen (Ooievaarsnest), Nadia Othman (Zonnewijzer), GeertJan Nelson (Bestuursbureau), Victor Reinders
(Bestuursbureau), Anja van der Stam (Bestuursbureau) Mariëlle Overboom (notuliste / Bestuursbureau)
Afwezig met bericht: Anna Genq (Jules Verne), Caroline van Daalen (Ooievaarsnest), Marc Soeters (Klimop), Jeroen
Spelbrink (Klipper)

1. Opening
Nico opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Schoolproject(en) Jules Verne:
- Naast de groepen 1 t/m 8 heeft de Jules Verne ook een kopklas (speciaal voor kinderen die aan
het einde van de basisschool nog een achterstand hebben mbt de Nederlandse taal) en twee
nieuwkomersklassen (speciaal voor kinderen die nog maar kort in Nederland wonen en nog naar
de basisschool moeten). Samen met De Zonnewijzer hebben zij ook een plusklas voor kinderen
die meer dan het gemiddelde aan kunnen in de klas. Dit vindt één keer per week plaats.
Kortom een school met veel mogelijkheden.
Punten voor het besloten gedeelte:
Er zijn geen punten voor het besloten gedeelte.
2. Bestuursformatieplan
3. Begroting
Anja en Victor lichten stap voor stap het proces toe hoe wordt gekomen tot het formatiebudget.
Het uitgangspunt is altijd het aantal leerlingen per 1 oktober.
Op basis van welke aspecten wordt de bekostiging berekend, welk % wordt afgeroomd en waar
wordt dit budget dan aan besteed. Ook wordt het overzicht P&A besproken.
Vragen naar aanleiding van deze presentatie of het bestuursformatieplan:
 Lina: In de bijlage staat dat Het Ooievaarsnest 9 groepen heeft, dit zijn er 8. Anja zal dit
aanpassen, maar heeft verder geen consequenties.
 Verschillende MR’en vonden de post deskundige adviezen vrij hoog. Wat houdt deze post in?
Dit is ruimte die wordt gecreëerd voor de ontwikkeling en innovatie van scholen. Denk
hierbij aan het IPC traject van De Bussel, het kunstatelier en de ontwikkelingen m.b.t.
nieuwbouw en nieuw onderwijsconcept op Socrates.
 Opgemerkt wordt dat er veel geld naar de directies gaat van het P&A budget, bijna 10%.
Toegelicht wordt dat het scholingsbudget voor directeuren is vastgelegd in de cao, €
2.000,00 per directeur. Ook de jaarlijkse inschrijving schoolregister mogen directeuren
declareren.
 De MR van de Montessori had nog een vraag over de reserve passend onderwijs. Dit geld is
gereserveerd voor zorgleerlingen die tijdens het schooljaar bij Talent komen. Dit budget
gaat vrij hard, één leerlingen gebruikt nl. ca. 1/3 van het budget.
 Subsidies kopklas en nieuwkomersklas. Deze vallen buiten deze overzichten. Omdat het
kleinere klassen zijn, wordt het budget voor deze klassen aangevuld met subsidie vanuit de
gemeente.
 FTE bestuursbureau, dit gaat met een hele FTE omhoog.
Dit betreft én een personeelslid die vanuit het schoolbudget voor dat jaar bovenschools
wordt betaald, terwijl deze wel is ingezet op de school én ICT die volledig bovenschools
wordt betaald, maar ook op scholen wordt ingezet. Deze horen eigenlijk bij de scholen op de
formatie terecht.
Op basis van de formatieberekeningen bleek na de kerst dat er geen verplichte mobiliteit plaats
hoeft te vinden. Er heeft zich echter een zeer vervelende ontwikkeling voorgedaan. Deloitte heeft
circa twee jaar geleden drie scholen gecontroleerd op gewichtenleerlingen. Afgelopen juli hebben
deze scholen een brief ontvangen dat zij voor het einde van het jaar de aangegeven
tekortkomingen op orde moesten hebben. Helaas was dit nog niet op orde, waardoor deze scholen
behoorlijk in formatie terug (kunnen) gaan. Binnenkort wordt het concept rapport verwacht,
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waarop bezwaar kan worden ingediend. Daarna zal het definitieve rapport volgen en weten we de
exacte consequenties.
Dit betreft nog ‘oude’ inschrijvingsformulieren. Na de controle op de Jules Verne drie jaar geleden
hebben wij wel de procedure m.b.t. inschrijvingen verscherpt.
4. Verslag en actielijst GMR vergadering 15 december 2015
Pagina 1: Nadja Othman geeft aan in het kernteam te willen i.p.v. Thalia.
5. Mededelingen
- Managementletter
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de managementletter.
6. Op weg naar een nieuw vervangingsstelstel en eigen risico
De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht en stemt unaniem in met dit voorstel.
7. Bewegingsonderwijs en beweegmanagement
Vragen naar aanleiding van het nieuwe voorstel:



Paula wil graag een toelichting op het laatste punt. Er is niet overal tevredenheid over de
activiteiten van beweegmanagers buiten schooltijd. Gekeken moet worden hoe we deze
middelen (=uren) effectiever kunnen inzetten.
Er is geen discussie over de kwaliteit, wel hoe dit organisatorisch kan worden opgelost
omdat veel leerkrachten het gevoel hebben dat de uren toch ten koste van de
schoolformatie gaan.

Gezien het laatste punt wordt er niet ingestemd met dit voorstel. Zowel de personeels- als
oudergeleding hebben instemmingsrecht. Van de 9 aanwezigen, stemmen 4 voor en 4 tegen.
Dit wordt teruggekoppeld naar de projectgroep.
8. Rondvraag
Vanuit De Zonnewijzer is een brief gestuurd naar het bestuur inzake de extra kleutergroep. De MR
had eerder ingestemd met het starten met drie kleutergroepen. Na de kerst zijn dit er vier
geworden, wat toch veel impact op kinderen en ouders heeft. Hoewel zij blij zijn met de vierde
groep, zouden ze een volgende keer niet kiezen voor een extra groep halverwege, maar hadden
direct moeten starten met een extra groep.
Aangegeven wordt dat overschrijdingen niet worden toegestaan, daarom is aan directeuren
geadviseerd om verder vooruit te kijken dan het ene jaar om dit soort problemen zoveel mogelijk
te voorkomen.
De vergadering wordt gesloten om 21.20. De volgende vergadering zal plaatsvinden op
dinsdag 19 april, om 19:30 uur (besloten deel). Het algemene deel zal plaatsvinden om circa
20.00 uur. Locatie: De Zonnewijzer, Gangwerk 58.

N.B.
T.a.v. punt 7. Het voorstel had niet in stemming gebracht mogen worden. Het vereiste quorum dat
stemgerechtigd was (helft plus 1 = 11 personen), was niet aanwezig. Het ligt in de lijn der verwachting dat het
voorstel de komende GMR-vergadering weer ter stemming wordt aangeboden.
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