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Notulen 
 
 
Toezicht stichting Boom       
Gert-jan Leenknecht (bestuursvoorzitter) en Christon van Vugt (juridisch adviseur) 
hebben toegelicht waarom er een structuurverandering in de wijze van toezicht houden 
op bestuurder wenselijk is.  Het voornemen is om over te stappen naar een Raad van 
Toezicht model waarin de organisatorische scheiding van bestuur en toezicht 
duidelijker zal zijn. Zij hebben uitleg gegeven over dit model en dan met name de 
veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Tevens is besproken welke stappen 
er genomen moeten worden en welke verantwoordelijkheden er bij de GMR liggen. 
 
Gert-Jan en Christon zorgen ervoor dat alle benodigde stukken zo snel mogelijk naar de 
GMR worden gestuurd!  
 
Vaststelling notulen 11-04-2017     
Notulen zijn goedgekeurd 
 
Jaarverslag definitief 2016 + accountant rapport  
-VOG (verklaring omtrent gedrag) is voor elke leerkracht verplicht. In het verleden 
waren er een aantal invalkrachten die op moment van invallen geen geldige VOG 
hadden. Vorig jaar heeft dat maar 1 keer plaatsgevonden. 
Voor stagiaires is geen VOG verplichting.  
 



-Aandachtspunten uit rapport worden door bestuur opgepikt, waarbij steeds een 
tijdspad en prioriteit worden vastgesteld. 
 
-Intentie van Stichting Boom is om voorzichtig te begroten om risico’s zo veel mogelijk 
te vermijden. 
 
-Meerjarenprognose is positiever dan vorig jaar. Dit verschil komt vooral doordat er nu 
beschikt kan worden over nieuwe (meer correcte) gegevens.  
  
Kengetallen bijgewerkt 
Ziekteverzuim binnen Stichting Boom is hoog en zit op 8-9%. Dit percentage wordt met 
name omhoog gestuwd door een groot aantal langdurig zieken. De verwachting is dat dit 
percentage dit schooljaar enkele procenten gaat dalen. Het verzuim is een zorg die de 
aandacht heeft van het bestuur. 
 
Gezamenlijke reserve 
Henri vd Velden (directeur Den Akker) zou leidinggeven aan een werkgroep die het plan 
‘gezamenlijke reserve’ verder zal uitwerken. Deze werkgroep heeft gevraagd of er leden 
van de GMR willen helpen met de uitwerking van de risicoanalyse. Joris Leermakers en 
Roel van den Bersselaar zijn aangeschoven bij deze werkgroep.” 
 Er is voor de zomervakantie een werkgroepsessie geweest waarbij de GMR dus 
vertegenwoordigd was. Door het vertrek van Henri van de Velden is daar nog geen 
vervolg aan gegeven. Jeroen neemt opnieuw het initiatief m.b.t. dit onderwerp 
 
Aankondiging Inspectiebezoek 
Dit schooljaar is er een inleidend gesprek tussen inspectie en verschillende geldingen 
binnen Stichting Boom. Aan de hand van het gesprek zal de inspectie een plan van 
aanpak voor hun verdere inspectie maken (waarschijnlijk gaan zij ook twee scholen 
bezoeken). 
 
Verhogen pensioenbewustzijn 
Afgelopen schooljaar is er een algemene informatieavond belegd waar informatie 
gegeven is over de pensioenen van de medewerkers van stichting Boom. 
 
ERD (eigen risicodragerschap)  
Het vervangingsfonds betaalt alleen uit bij ziekte en schorsing als er op die dag ook 
vervangend personeel ingezet wordt. Het is niet altijd mogelijk om invallers te vinden en 
dan keert het fonds dus niets uit.  
Het kan een overweging zijn om uit het vervangingsfonds te stappen omdat er 
regelmatig meer premie betaald wordt aan het fonds dan er uitbetaald wordt door het 
fonds. 
In de komende periode zal er gekeken worden of het voordelig is om uit het fonds te 
stappen (of niet) en of de stichting voldoet aan de eisen om dat te mogen doen. 
 
Beleidsstuk privacy       
Dit beleidsstuk is nog een concept en bestaat uit twee delen. Het beleidsstuk privacy en 
protocol social media. Bestuur wil graag input van de GMR om te komen tot een breed 
gedrag beleidsstuk. (voor januari 2018 graag) 



GMR wil graag de beleidsstukken in de volgende afzonderlijke MR vergaderingen 
bespreken. Bestuurder zorgt ervoor dat de benodigde documenten aan GMR geleverd 
worden. 
 
Ontwikkelingen vervangingsmanager (o.a. RTC) 
Op dit moment is er nog steeds lastig om aan invallers te komen omdat er een 
lerarentekort is. Ook de wet ‘werk en zekerheid’ is zeer nadelig voor deze situatie in het 
onderwijs. 
Wellicht is een wervingsactie onder de ouders een optie om makkelijker aan bevoegde 
invallers te komen. 
 
  
Status bijscholing 
Op donderdag 2 november zal de de cursus plaatsvinden op basisschool De Molenhoek.  
Voorzitter legt datum officieel vast bij Verus. Alle GMR leden infomeren bij MR leden of 
zij aanwezig zullen zijn en geven dit door aan secretaris. 
 
Ingezonden poststukken 
Er zijn geen ingezonden poststukken 
 

 
 
  



Acties 
 
Nieuw 
-Alle GMR leden reageren (vragen, tips, advies, opmerkingen, …) per mail op stukken die 
nodig zijn tot het komen van een RvT …voor vrijdag 20 oktober 
-Secretaris verzamelt vragen, tips, advies, opmerkingen, etc… en mailt deze naar 
bestuurder 
-Secretaris vraagt aan bestuurder de huidige profielen rondom toezicht op 
-Secretaris vraagt aan bestuurder om huidige schema van aftreden van toezichthouder 
op 
-Bestuurder zorgt dat de benodigde documenten rondom het privacy beleid bij GMR 
komt 
-Alle GMR leden bespreken het privacy beleid op volgende MR vergadering 
-Secretaris agendeert beleidsstuk privacy voor komende GMR vergadering  
 
Standaard 
-Voorzitter stelt bestuurder op hoogte van de genomen besluiten 
-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 
-Secretaris stuurt alle vragen door naar bestuurder en alle GMR leden 


