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 Soort vergadering  Genodigden/doelgroep  Vergaderruimte  Vergaderadres 
Gezamenlijke GMR   Leden GMR   Vergaderzaal   Jasmijnstraat 9 
       
Datum vergadering  Aanvangs- en eindtijd  Voorzitter  Notulist 
Maandag 10-12-2018  19.30 uur - ± 22.00 uur   Ruud Reijenga  Ardie van Keulen  

 

Aanwezig: de heren Reijenga, Aukes, Knegt, De Jong, Timmerman, Heeringa, Ouderling, 
Breukel, Strijker, Timmermans. De dames Kaptein, Heida, Kamphorst, de Jong, Loosman, 
Boone, Slomp, Bosselaar en van Keulen.  
 

1.  Opening 
Dhr. Reijenga opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
Aan punt 3 wordt toegevoegd: toelichting op stand van zaken fusieproces.  
 
2. Notulen gezamenlijke vergadering d.d. 14-11-2018  
Naar aanleiding van de notulen informeert mw. Heida naar het overleg met de gemeente en 
NKSR. Dhr. Breukel en dhr. Strijker hebben op 3 december informatiegegeven aan de 
raadscommissie. De gemeenteraad zal hierover beslissen op maandag 17 december. 
Vandaag is er een brief met instemming over de fusie en de statutenwijziging van de NKSR 
binnengekomen.  
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen worden gemaild aan de MR’en.  
 
3. Functieboek  
Aan de hand van een PP laat het CvB de stand van zaken met betrekking tot de fusie zien. 
 
Naar aanleiding van signalen vanuit de organisatie hebben de vakbonden vragen gesteld 
over de brief over het principiële bezwaar. Er wordt gevraagd wat dit betekent en wat de 
status van deze brief is. Het CvB vraagt of de GMR nog signalen heeft ontvangen. De leden 
van de GMR geven aan dat dit niet het geval is. Twee collega’s hebben bij de vakbond 
informatie ingewonnen. De vakbond gaf aan dat je niet verplicht bent deze brief te 
ondertekenen. 
Dhr. Timmermans merkt op dat eenieder de voorkeur voor denominatie mag uitspreken. 
Bij een teruglopend leerlingaantal kan deze brief gebruikt worden. Je hebt dan aangegeven 
dat je niet voor een andere denominatie wilt werken en dan kan er ook een WW-uitkering 
aangevraagd worden. Dhr. Timmermans stelt dat als je principiële bezwaren hebt je dit 
zeker moet aangeven en er zal dan rekening mee gehouden worden. Mensen moeten 
vertrouwen hebben dat het goed geregeld wordt.  
Dhr. Timmermans vraagt om de brief in te leveren, de brief zal worden opgenomen in het 
digitaal personeelsdossier. Dhr. Breukel merkt op dat de brief juridisch getoetst is. Als je 
alleen in het pc-onderwijs wilt werken, teken deze brief dan.   
 
Aanstaande vrijdagmiddag is er DGO-overleg gepland. Aansluitend vindt er een bijeenkomst 
voor de leden plaats en daarna zal er een terugkoppeling plaatsvinden. 
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4. Communicatieplan vanaf 1 januari 2019  
Het communicatieplan is in concept klaar. Het CvB was van mening dat het nog gefinetuned 
moest worden. Het plan zal terugkomen tijdens de GMR-vergadering van januari.  

5. Werkvelden fusietraject  
Vanochtend heeft het CvB het werkvelden overzicht nog bijgewerkt. Dhr. Breukel laat deze 
versie zien op het bord en geeft een toelichting.  
 
6.  Profiel pc-identiteitsbegeleider en profiel lid stichtingsidentiteitscommissie  
Er zijn twee mensen gevonden die willen deelnemen aan de stichtingsidentiteitscommissie. 
Er is nog een vacature vanuit de GMR. De GMR komt hierop terug en zal de naam aan dhr. 
Timmermans doorgeven.  
 
7. Concept 2 – Statuut medezeggenschap, artikel 5, lid 5 
In het statuut is de plaats van De Klimop niet correct, het moet zijn Nagele.  
De vraag over schriftelijk reageren heeft dhr. Breukel aan een jurist voorgelegd en daarom is 
bij artikel 1 Begripsbepalingen punt r. opgenomen.  
Bij artikel 2 Medezeggenschapsorganen OPR is de zin omgebouwd. Het aantal personen is 
geschrapt.  
Bij artikel 10: facilitering personeel stelt het CvB voor om te faciliteren uit je taakuren voor 
een dagdeel per week (4 uur per week).  
Bij artikel 11: facilitering ouders stelt het CvB voor om de vacatieregeling te handhaven. 
€ 75,00 per vergadering of een maximum van € 750,00 per jaar. De reacties vanuit de GMR 
zijn positief op de voorstellen.  
Deze voorstellen komen in januari aan de orde.  
 
8.  Samenstelling nieuwe GMR 2019 
Vanuit de oudergeleding is er een vacature. Vanuit de personeelsgeleding is er voldoende 
animo. De suggestie wordt gedaan voor een oproep in de nieuwsbrief. We komen in januari 
terug op de invulling van de GMR.  
 
9. Bestuursjaarplan 2019  
Het CvB geeft aan dat het normaal is om eerst een bestuursplan voor 4 jaar te maken en 
aansluitend een bestuursjaarplan. De zaken zijn nu omgedraaid en dat geeft de gelegeheid 
om met iedereen te sparren.  
  
Het CvB heeft de grote nieuwe ontwikkelingen opgenomen onder kop 1. 2..  
Door de leden van de GMR wordt opgemerkt dat “hun” veel keren genoemd wordt in de 
visie. De leden van de GMR vinden het een beetje popie jopie taalgebruik.  
Dhr. Breukel geeft aan dat dit je vertrekpunt is en je het beleid moet spiegelen. De GMR 
geeft aan dat zij het inhoudelijk wel herkennen. De visie is gebaseerd op “Het nieuwe Hart”.  
De suggestie wordt gedaan om nog een adviseur hiernaar te laten kijken.  
 
Bij 2.1 op blz. 8: gewenst resultaat, tweede bullet: deze zin nog eens nalezen.  
Blz. 9: gewenst resultaat: tweede bullet: jaartal toevoegen.  
Blz. 11: aan de samenwerking tussen De Klimboom en Aeres nemen ook leerlingen van de 
Roderik van Voorstschool deel.   
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Blz. 12: NT2: de suggestie wordt gedaan om dit de eerste keer voluit te schrijven 
(Nederlands als tweede taal).  
Blz. 13: 2e bullet”: veranderen in uiterlijk per 31 december 2019.   
Blz. 14: Parnassys is verkeerd geschreven.  
Punt 3.4: Innovatiebudget: het CvB geeft aan dat de middelen voor 2018 doorgeschoven 
worden naar 2019.  
Blz. 15: inductiebeleid: het doel is om startende leerkrachten goed te begeleiden zodat er 
weinig uitval is.  
Blz. 16: inkoopbeleid: het CvB geeft aan dat zij overleg willen voeren met de directeuren. Dit 
zal dus iets meer tijd kosten.  
Hoofdstuk 7: vertegenwoordiging en organisatie heeft het CvB nog niet vast omkaderd. Het 
CvB gaat zich hier in 2019 verder op beraden.  
Dhr. Reijenga vraagt hoe de gewenste resultaten gemonitord worden. In het jaarverslag over 
2019 wordt gekeken of deze punten gehaald zijn.  
Opgemerkt wordt dat Vollenhove een stad is binnen de gemeente Steenwijkerland (geen 
dorp).  
Nog andere reacties of fouten doormailen aan mw. Van Keulen.  
 
10. Begroting 2019-2022  
Afgelopen vrijdag heeft dhr. Timmermans de begroting besproken met de heren Reijenga, 
Ouderling en Heeringa.  
Eerst hebben alle scholen hun begroting ingevuld. Daarna zijn de afspraken op 
bestuursniveau ingevuld.  
Dhr. Timmermans merkt op dat we het komend jaar meer kunnen inzetten. In de eerste 3 
maanden wordt er gekeken of alles goed staat, daarna kan er personeel worden ingezet.  
Het formatieplan zit in de begroting verwerkt.  
De leerlingaantallen lopen zachtjes terug. Het CvB geeft aan dat we dit kunnen tackelen met 
de omvang van de organisatie. Het natuurlijk verloop zal groter zijn dan het dalende 
leerlingaantal.  
De teruglopende bedragen voor Passend Onderwijs zijn verwerkt in de begroting van 2019. 
De bezuiniging m.b.t. de onderwijsachterstandsmiddelen is aan onder de aandacht van het 
ministerie gebracht. Dit zijn twee grote issues die een rol spelen in de toekomst.  
 
Volgend jaar zal het traject beter op elkaar afgestemd zijn. Er moeten nog wat puntjes op de 
i gezet worden, maar dat heeft te maken met tijdsdruk.  
 
Het CvB geeft aan dat alle middelen die binnenkomen voor Passend Onderwijs naar de 
scholen toe gaan. Het CvB kan een bedrag van 3 ton in december overboeken naar de 
scholen omdat het samenwerkingsverband geen reserves wil hebben.  
Dhr. Timmermans geeft aan dat het CvB begroot op wat we weten en niet op wat we hopen 
dat er komt.   
   
11. Rondvraag en sluiting  
Mw. De Jong vraagt als je nog geen assessment hebt gedaan of het mogelijk is om te starten 
met je gymopleiding. Mw. De Jong en dhr. Timmermans bespreken dit na de vergadering.  
Dhr. Aukes vraagt of er na 1 januari 2019 meer invallers bijkomen. Hij geeft aan dat dit een 
groot probleem is. Mensen die parttime werken staan haast volledig voor de klas. Dhr. 
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Timmermans weet van het probleem, maar hij geeft wel aan dat dit op korte termijn niet 
beter zal gaan worden.  
Op een school in Hoorn is gestart met een vierdaagse werkweek. 
 
Het AOB heeft een interview afgenomen met dhr. Timmermans. Hij heeft het artikel nog 
niet ter lezing ontvangen.  
 
Dhr. Reijenga dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 


