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Openbaar deel: 
 
Financiën:            
 
Begroting 2017 bestuursniveau + Exploitatie tot en met heden bestuursniveau 
-Gezamenlijke activiteiten moeten door de scholen gedragen te worden. Hoe hoger deze 
post, hoe hoger de afdracht per school aan de stichting. 
-Doel = begroting op stichtingsniveau is nul euro. 
-Trend  ICT kosten worden hoger (gevaar dat deze posten uit de pas lopen met de 
leerlingenaantallen). Wellicht liggen er kansen om kinderen zelf hun eigen apparaten 
mee te laten nemen. 
-Kolom Exploitatie is zonder detail omdat alles verloopt volgens begroting. Verschil met 
begroting heeft te maken met late uitkeringen van het vervangingsfonds. 
-De gemeente is eigenaar van de gebouwen en zij zijn financieel verantwoordelijk voor 
eventuele verbouwingen. Als een school zonder medewerking van de gemeente wil 
verbouwen dan moet de school / stichting zorgen voor de financiering. Dit zou 
eventueel uit de (gezamenlijke) reserve kunnen komen. (onderhoud komt voor rekening 
van de scholen en staat ook in de begroting) 
-Energie = Gas, Water en Elektra samen. De afzonderlijke posten gas, water en elektra 
ontstaan door de verschillende manieren van begroten op de afzonderlijke scholen. 
-Post onderhoudskosten en onderhoudsvoorziening is niet actueel. In 
meerjarenbegroting van april zullen deze posten up to date zijn. 



-Op dit moment wordt er een risico inventarisatie gemaakt die richting zal geven aan de 
na te streven algemene reserve. Elke stap die in dit proces gezet wordt zal in de GMR 
worden besproken. 
 
Personeelszaken:  
 
Beleidsdocument Overlegmodel 
Elke school kan in het overlegmodel op schoolniveau in samenspraak met MR afspraken 
maken zolang die binnen de vastgestelde kaders blijven (ook als het gaat over opslag en 
overwerk). 
Verantwoordelijkheid van overwerk is een balans tussen werknemers en werkgever. 
Ook hiervoor telt dat er afspraken gemaakt moeten worden op schoolniveau. 
Doel is om per 1 augustus het overlegmodel te laten ingaan. 
 
 
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: 
 
Besluiten: 
 
Besluit beleidsdocument overlegmodel  
Stemronde is positief. 
 
Besluit Verzoek opvragen gegevens ABP  
Stemronde is positief (toevoeging: indien er verschillen zijn tussen gegevens Stichting 
Boom en ABP moet hierover het gesprek aangegaan worden met desbetreffende 
werknemer. 
 
Cursus MR / GMR: 
Voorzitter en Secretaris gaan mogelijkheden onderzoeken en plannen cursus! 



 
Rondvraag / mededelingen: 
De MR heeft adviesrecht op de besteding van de gelden die aan de school worden 
toegewezen worden vanuit van passend onderwijs. 
 
 
Acties 
 
-Voorzitter en Secretaris vragen J. Wijnheijmer opties te onderzoeken voor GMR cursus 
onderzoeken en plannen cursus! 
-Voorzitter stelt J. Zeeuwen op hoogte van de genomen besluiten 
-Voorzitter nodigt lid Algemeen Bestuur uit voor volgende vergadering 
-Secretaris agendeert stand van zaken van nieuwe opzet van vervangingen  
-Secretaris stuurt notulen door binnen 2 werkweken na vergadering 
-Alle leden reageren binnen 3 werkweken op notulen 
-Secretaris mailt agenda en bijlages 2 werkweken voor vergadering naar alle leden 
-Alle leden mailen vragen omtrent vergadering 1 werkweek voor de vergadering 
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 

 


