
GMR-Stichting BOOM 
Verslag van GMR-vergadering d.d. 18 oktober 2016 

Locatie: Basisschool De Vonder, Moergestel 

 
Aanwezig: R v/d Bersselaar, R. Swanenberg, J. Mestrum, G. v/d Meijdenberg, J. Zeeuwen, 
M. v/d Bruggen, O. Neggers, I. Snellen, J. Bogers, L. op ’t Hoog, J. Leermakers. 
Afwezig:  J. Hoefnagels 
 
Openbaar deel: 
01. Opening GMR-vergadering 20.00 uur 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen. 
 
02. Vaststelling agenda  
Agenda is vastgesteld.  
   
03. Financiën 
A) Kengetallen 
In dit document staan cijfers en getallen, maar dit zijn slechts feiten. Dit is een 
signalering, maar hier wordt verder geen verwachting aan gekoppeld. Jeroen geeft aan 
tevreden te zijn met de resultaten die in dit document staan. Jeroen benadrukt ook dat 
de benoemde resultaten (Cito) niet altijd wat zeggen over de leerresultaten en          
doelen. 
De kengetallen geven voor Jeroen een overzicht. Het is voor hem een levend document 
dat is geactualiseerd. Hij blijft daar wekelijks aan werken. De tips vanuit de GMR zijn om 
toch wat meer vergelijkingsmogelijkheden in dit document te verwerken. Het is nu voor 
een buitenstaander moeilijk te lezen. Dit zou het lezen van en conclusies trekken uit dit 
document makkelijker maken. 
 
B) Aanbestedingsbeleid 
Over het aanbestedingsbeleid is kort gesproken. Er is een korte uitleg gegeven over dit 
document. Door de GMR is de vraag gesteld of de wijzigingen in de aanbestedingswet 
zijn meegenomen in het beleidsplan. Door Jeroen is hierop bevestigend geantwoord. 
 
C) Jaarrekening 
Er staan diverse aanbevelingen in met een vervolg en prioritering. Er staan 
opmerkingen over VOG’s. Er ontbraken er vijftig. Dit is teruggebracht tot drie. Deze zijn 
nooit meer gevonden. Hier is de inspectie over geïnformeerd en heeft dit goedgekeurd.  
- Verandering: Afschrijvingen worden niet per boekjaar  gestart, maar direct na 
aanschaf. Dat zijn de grootste veranderingen in dit document.  
De GMR kijkt met verbazing naar de kosten van het ontbinden van de overeenkomst met  
de vorige uitvoerend bestuurder. De GMR zet er grote vraagtekens bij dat kosten van 
een dergelijke omvang worden gemaakt in een periode, waarin de stichting een negatief 
resultaat begrootte. De GMR benadrukt dat het besluit ongetwijfeld zal passen binnen de 
regelgeving die hiervoor bestaat, maar dat zij de omvang van het bedrag, zeker gezien de 
de druk op de begroting van de stichting, niet passend vindt. De GMR wil hiermee het 
signaal afgeven dat dit in de toekomst niet weer mag gebeuren. 
 
D) Exploitatie 3e kwartaal 



Prognose is -10.000. De realisatie is +50.000 tot dusver. Volgens de huidige papieren 
lijkt het begrote resultaat te kloppen. Is het een realistische begroting? Volgens Jeroen 
wel. De goede weg is ingeslagen.  
De financiële kaders worden bovenschools vastgesteld. De invulling ligt op schoolniveau. 
Directeuren hebben hier een vrije hand in. 
 
04. Personeelszaken  
A) Vervangingsbeleid:  
Naar aanleiding van een ingezonden document worden diverse vragen gesteld: 
Wanneer een invaller geen invalwerkzaamheden heeft, wordt deze ingezet op de 
stamschool.  
Kwaliteitsbewaking gezamenlijk budget. Groeien van startbekwaam naar 
basisbekwaam (3 jaar). Daarna groeien naar vakbekwaam. Dit wordt niet getoetst. Elke 
stichting houdt voor zichzelf bij welke invallers wel en niet bevallen. 
Zo zal er een zwarte lijst ontstaan. Dankzij intervisie en scholing wordt de kwaliteit 
verbeterd en onderhouden. (Advies vanuit GMR) 
 
Bij afwezigheid kan ook eigen parttime personeel worden ingedeeld i.p.v. gebruik RTC. 
Er is geen verschil tussen personeel en RTC. Op drie scholen is dat al toegepast. Doordat 
veel dagelijkse contracten worden uitgereikt, zal de buitenste schil nu snel aan zes 
contracten zitten. Hierdoor is deze leerkracht dus niet meer inzetbaar voor onze 
stichting. 
 
B) Bestuurssamenstelling 
De samenstelling is veranderd. Sander de Landmeter is toegevoegd en Jacqueline van 
der Lubben vertrokken. De bestuursraad wil uitbreiden naar vijf leden. Men wil van 
bestuursraad naar raad van toezicht. Jeroen zoekt als expertise HR, gemeentelijk 
onroerend goed. De vacatures worden niet gepubliceerd; dit zal via netwerken verlopen. 
        
 
Besloten deel: 
 
05. Discussie 
A) Verslag van bijeenkomst één reserve 
TRAJECT OM TE KOMEN TOT 1RESERVE (opbouw tot een notitie) 
Er zal een drieledige controle worden gedaan, voordat geld kan worden opgenomen: 
- DAR 
- Risico analyse 
- Uitvoerend Bestuurder 
 
Opbouw van de reserve: op welke wijze inzetten van vrije inzetbare reserve.  Het proces 
wordt specifieker gemaakt. Hoe is geregeld op welke wijze reserves worden ingezet? De 
DAR krijgt een zwaardere rol.  
Wat moet je hebben aan weerstandvermogen? Wat moet je hebben aan risicovermogen?  
Dit zijn hierbij belangrijke vragen. 
 
B) Vervangingsbeleid stemronde 
We willen graag adviseren voor kwaliteitsbewaking vanuit D. Er zijn ook nog wat 
taalkundige verbeteringen. Deze worden Jeroen toegezonden. We stemmen in met de 



vernieuwde vorm van het vervangingsbeleid, waarbij de delegatie van de Mozaik 
aangeeft voor het uitbrengen van de stem eerst met de school-MR te willen overleggen. 
De overige scholen stemmen voor, zodat door de (PG)GMR wordt ingestemd met het 
vervangingsbeleid. 
 
06.  Ingezonden poststukken 
Er zijn diverse aanbiedingen voor een cursus. Hier zal een selectie uit worden gemaakt.  
 
07. Keuze nieuwe secretaris GMR  
Robert Swanenberg wordt de nieuwe secretaris van de GMR. 
 
08. Stand van zaken actiepunten vorige vergadering 
 
09. Rondvraag en sluiting 
- Exploitatie doormailen naar Joris Leermakers. 
 
 
 
 
 
Actiepunten: 

1. J. Zeeuwen op de hoogte stellen 
besluiten 

L. op ‘t Hoog 

2. Vragen vooraf mailen naar L. op ‘t Hoog Alle GMR-leden 
 

3. Vragen mailen naar J. Zeeuwen  
 

L. op ‘t Hoog 

4. Notulen binnen drie weken na de 
vergadering rondsturen 
 

L. op ’t Hoog  

       5.   Samenvatting schrijven voor teambrief 
 

J. Mestrum 

 


