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GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 26 november 2018 
Tijd: 19.30 – 20.30 uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Michiel Bakker  Notulist:     metAstrid 

Aanwezig: Kitty, Daniëlle, Mirjam, Leonie, Janine, Liesbeth, Marjolein, Sanne, Yvonne, Bianca, 
Frank, Willem, Karen, Michiel. 
Afwezig met kennisgeving: Jos 

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

1. Opening informatief deel  

 Opening van vergadering. 
Michiel opent de vergadering. 
Zoals aangekondigd moet het CvB eerder weg in verband met een afspraak op het 
gemeentehuis over het vast te stellen Huisvestingsbeleid. 
 
Begroting  
Willem neemt ons mee door de begroting van 2019. Hij geeft hierbij aan dat dit een 
resume is en dat tijdens deze vergadering de grote lijnen worden besproken.  
Indien gewenst kan de begroting op schoolniveau binnen de eigen MR besproken 
worden. Daarnaast geeft hij aan dat nog niet gekeken moet worden naar de 
begroting van 2020. Deze moet nog voor een groot deel bijgesteld worden. 
 
Opmerkingen / besproken punten: 
a) Grootste verandering is dat men negatief begroot heeft. Dit heeft met name te 

maken met de ontwikkelagenda. Dit is ook voor de komende jaren het koersplan 
om met betrekking tot het vermogen meer in balans te komen. 

b) Belangrijke constatering is dat de directeuren meer op de hoogte zijn van de 
begroting. Directeuren zijn zelf meer bewust van onder andere exploitatie, 
bezettingslijsten en het investeringsplan.  

c) Post “onderhoud” is verhoogd. Onderhoud op scholen kunnen hierdoor beter 
aangepakt worden. 

d) Post “ouderbijdrage”. Tijdens de vergadering wordt gevraagd naar de flinke 
verlaging van deze post. Oorzaak is de aanpassing van de overblijfregeling van 
Antonius. Willem geeft aan dat het onderwerp ouderbijdrage geagendeerd is 
voor de volgende MT vergadering om dit op schoolniveau verder te bekijken en 
te bespreken.  

e) Bedrag “overige lasten” wordt gehalveerd. De vraag wordt gesteld op welke 
posten dit betrekking heeft. Dit zijn diverse posten zoals onder andere 
representatiekosten, schoolkamp, overblijfregelingen, etc. Dit zijn diverse kleine 
posten verdeeld over de verschillende scholen. 

 
Terugkoppeling Gesprek “Aantrekkelijk werkgeverschap” 
Naar aanleiding van de vergadering van 30 oktober is er contact geweest tussen 
Willem, Annemarie en Kitty inzake het aantrekkelijker maken van het invallen door 
deeltijders. Willem gaat hiervoor een beleidsplan maken en Annemarie en Kitty 
hebben input en suggesties gegeven. Het moet met name financieel aantrekkelijker 
gemaakt worden om extra in te vallen. Daarnaast moet het ook makkelijker 
gemaakt worden om als werkende moeder extra opvang te regelen. 
 
ICT ROLF 
Op dit moment worden op de scholen de laatste controles uitgevoerd door ROLF op 
het gebied van ICT.  
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2. Huishoudelijk- en medezeggenschapswerkdeel  

 Notulen vergadering 30 oktober 2018 
De notulen van de vergadering d.d. 30 oktober is per abuis nog niet naar de leden 
verstuurd. Michiel verstuurt de notulen zo spoedig mogelijk zodat eventuele op- of 
aanmerkingen nog verwerkt kunnen worden. Wanneer er geen opmerkingen volgen 
wordt de notulen vastgesteld.  
 
De notulen van de vergadering van 18 juni zijn tijdens de vergadering in september 
vastgesteld. 
 
Nieuws van de scholen / mededelingen / rondvraag 
a) Willem heeft naar aanleiding van het besproken onderwerp ‘ICT Migratie’ 

geconstateerd dat de leden van de GMR, met name de leerkrachten, niet op 
dezelfde manier worden geïnformeerd door directie. Hij vraagt aan de leden van 
de GMR om na te denken over hoe zij geïnformeerd willen worden over het 
beleid van hun school. En om de wijze van communicatie en samenwerking ook 
met de directie te bespreken. 

b) Naar aanleiding van ingebracht punt van Willem wordt kort gesproken over de 
communicatie tussen directie, MR en GMR. Ervaringen over combinatie 
deelname GMR en MR worden gedeeld. 

c) De Zevensprong heeft tijdelijk geen directeur. Vervanging vindt op dit moment 
plaats door de directeur van de Klimboom. Naar verwachting duurt dit tot de 
kerst. 

d) De MR van de Kiezel heeft gevraagd of de GMR het nieuwe werkverdelingsplan 
kan bespreken. Kitty stuurt dit werkverdelingsplan door naar de leden om deze 
door te nemen. Aan de hand hiervan kan besloten worden of dit binnen de MR 
of GMR besproken moet worden. 

e) Interesse naar overleg Sanne en Willem omtrent communicatie en 
ouderbetrokkenheid naar aanleiding van vorige vergadering. Sanne heeft van 
Willem wat handvaten gekregen om hiermee op haar school verder te gaan. Dit 
punt leeft echter ook binnen de gehele stichting en wordt ook stichtingbreed 
opgepakt.  

f) Is er binnen de stichting een vaccinatiebeleid? Michiel legt dit terug bij het CvB. 
 
 Punten volgende vergadering: 
- Vakantierooster 
- Kwaliteitsbezoeken 
- Vaccinatiebeleid 
- Vervangingspool 
- Integraal Huisvestingsplan 
- ICT 
 

 
 
 
 
Michiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitty 
 
 
 
 
 
 
 
Michiel 
 
 

3. Besluitvormend deel  

 Begroting 2019 
De vergadering geeft een positief advies voor de begroting van 2019. 
 
Voor de meerjarenbegroting kan nog geen advies gegeven worden aangezien deze 
nog bijgesteld moet worden. Bij deze begroting nemen de reserves weer toe en 
zouden we graag meer investeringen zien om deze reserves te verlagen.  

 

 

----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 

26-11-2018 Versturen Notulen 30-10-2018 naar leden GMR Michiel z.s.m. 

26-11-2018 Navragen Vaccinatiebeleid binnen stichting CvB Michiel  z.s.m. 

26-11-2018 Versturen Werkverdelingsplan naar leden GMR Kitty z.s.m. 

 


