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Actie en besluitenlijst vergadering 

Datum:  26 september 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Chantal Pijls,  Ron van Wessel, Kim Janssen-Lommen, Stephan Gerards, Sandy Verdonk-Gubbels,  
  Lindsay Tiesters, Rob Janssen en Remko Dormans 
CvB:   Dhr. R. Kruszel en mw. K. Huijnen  
Gast:  Thei Idings 
Afwezig: Stephan Scheeren, Joost Kempen, Stephanie Palmen, Ricardo van Wijk en John Wevers 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten.  

02. Vaststelling Agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Informatieoverdracht 
Door CVB 

 

 

 

 

Uitputting 50 euro NPO middelen: 

CvB geeft uitleg over de uitputting van het geld.  

Zoals het er nu naar uitziet zal er niet nogmaals geld gevraagd worden. Waarschijnlijk gaan ze uitkomen 
met de 50 euro. Daar waar nodig zullen de personeelsleden aangepast worden.  
Ten aanzien van de terugkoppeling NPO-gelden wordt afgesproken dat deze twee keer per jaar 
plaatsvindt, in september en in januari ontvangt de GMR een uitgebreide MARAP met een analyse en een 
vooruitkijk. De informatie aan de GMR loopt dan parallel aan de informatie aan de Raad van Toezicht. 
De CvB meldt dat het mogelijk is om wensen aan te geven die niet op de menulijst staan wanneer met 
argumenten kan worden aangegeven waarom het nodig is. 
 

Sectorplan COVID 19 

Het CvB meldt dat de scholen, in overleg met de PO-raad,  in een begeleidende brief wordt gevraagd om 
het plan COVID 19 specifiek voor het gebouw, het team en de populatie in te richten. 
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Bestuursgericht toezicht 

Voor 22 november a.s. staat het strategisch beleidsplan op de agenda van de thema avond. Het 
onderzoekskader ziet er iets anders uit dan enkele jaren geleden. Het is nu met name gericht op Bestuur, 
Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA) 

In het jaarverslag staat al de evaluatie en de verantwoording. Wanneer de onderwijsinspectie een overleg 
wil met de GMR, kan dit als voorbereiding worden gebruikt. De onderwijsinspectie wil mogelijk ook een 
school bezoeken. 

Op 22 november zijn een aantal punten voor het bezoek van de onderwijsinspectie afgerond. 

 

Van schooljaar naar kalenderjaar 

Het ministerie van OCW gaat de bekostiging per schooljaar ombuigen naar een bekostiging per 
kalenderjaar. Als reden wordt aangegeven dat dit handig is voor de MR-en, de accountant en de Raad van 
Toezicht. De nieuwe bekostiging is voor het ministerie van OCW wat beter uitvoerbaar. 

Scholen willen weten wat hun begroting per schooljaar is. MOVARE moet een begroting per kalenderjaar 
gaan maken maar laat dit doorzakken naar schooljaarbegroting.  

De teldatum is nu op 1 oktober en verandert naar 1 februari. Dit heeft als voordeel dat de zijinstroom en   

tussenstroom kan worden meegenomen. 

 

De bekostiging bestaat nu uit een wirwar aan regelingen. Dit gaat per 1 januari a.s.  veranderen. Dan 
krijgt de school één bekostiging per leerling. Dit is een basisbedrag per leerling waar ook de materiële 
bekostiging en de instandhoudingskosten in zijn opgenomen. Omdat de gemeente juridisch eigenaar van 
het gebouw is, is overleg nodig over de bekostiging van het beheer en de instandhouding. 

Het CvB meldt dat ook de achterstandsgelden verdwijnen. Schoolbesturen, waaronder MOVARE, hebben 
zich samengepakt omdat problemen kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld kinderen voor het speciaal 
onderwijs. 

Toezeggingen van de minister om meer duidelijkheid te geven worden niet nagekomen. Schoolbesturen 
krijgen nabetalingen waarvan niet duidelijk is waarvoor deze zijn bestemd. De PO-raad heeft dit 
opgepakt.  

Het is nog niet bekend hoe de energieprijzen hier doorheen lopen. De scholen van MOVARE hebben nog 
een meerjarig energiecontract, het kantoor niet.  
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Het CvB geeft aan dat met elkaar het gesprek over het bestuursformatieplan moet worden gevoerd. 
Moeten periodieken nu ook per 1 januari worden betaald, of blijft dit per 1 augustus? De CAO doet hier 
geen uitspraak over.  

Voor het omzetten van de begroting is een projectplan gemaakt. Dit plan wordt begeleid door Mark 
Pelzers. Een aantal schooldirecteuren wordt bij het project betrokken. Gestart wordt met een begroting 
voor het komende jaar dat doorzakt in het schooljaar 2023-2024. 

Vanuit de GMR wordt aangegeven dat een aantal directeuren en MR-en het moeilijk vindt om een 
begroting te lezen en stellen voor hen mee te nemen in het proces. 

Aangegeven wordt dat de directeuren die bij het begrotingsproces worden betrokken, daarna volgens het 
systeem train de trainer de directeuren uitleg kunnen geven. Ook kan het CNV hier een rol in spelen. 

De GMR wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken. 

 

Beleid incidentele extra beloningen 

Vanuit de GMR wordt aangegeven dat de kaders nog onduidelijk zijn en er angst is dat er verdeeldheid in 
het team ontstaat.  

Het CvB meldt dat er altijd een vorm van subjectiviteit blijft. De directeur moet de aanvraag 
beargumenteren. De aanvragen worden door P&O bekeken, maar het CvB neemt het besluit voor de 
beloning. Benadrukt wordt dat het om incidentele beloningen gaat. Het gaat niet om optimaal werken, 
maar bijvoorbeeld extra werken dat niet wordt betaald vanuit de reguliere salarislasten.  

De GMR vraagt het CvB nog duidelijker aan te geven dat de beloning incidenteel is en voor uitzonderlijke 
situaties wordt toegekend. 

Het CvB geeft aan dat suggesties om de tekst nog duidelijker te maken welkom zijn. 

Wanneer de GMR heeft ingestemd met dit beleid, worden de directeuren geïnformeerd en wordt 
hierover gecommuniceerd in de organisatie. 

04. Notulen 7 juli 2022 De notulen worden 
vastgesteld. 

Na tekstuele aanpassing worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 

05.  Klokkenluidersregeling 

Vragen/opmerkingen? 

Besluit 

De leden van de GMR 
stemmen in met de 
klokkenluidersregeling. 

De werkgroep heeft de klokkenluidersregeling besproken. MOVARE gebruikt de modelversie van de PO-
raad en voldoet daarmee aan de wetgeving. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
De leden van de GMR stemmen in met de klokkenluidersregeling. 
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06. Beleid incidentele 
beloningen 

Vragen/opmerkingen? 

Besluit 

 

De leden van de (P)GMR 
stemmen nog niet in met het 
beleid incidentele beloningen. 

Chantal en Sandy maken een 
brief aan het CvB 

Geconcludeerd wordt dat dit een heel lastig beleidsstuk is. Het belangrijkste is dat de directeuren en de 
P&O-adviseurs dit goed oppakken. 
Na overleg wordt besloten om nog niet in te stemmen met het beleid. De GMR zal schriftelijk aangeven 
wat nog wordt gemist en nog concreter in het beleid terug wil zien dat het om een incidentele beloning 
gaat.  
Het dagelijks bestuur van de GMR maakt de brief. 

07. Jaarverslag GMR 2021-
2022 

Vragen/opmerkingen? 

Besluit 

Na aanpassing wordt het 
jaarverslag  GMR 2021-2022 
vastgesteld.  

Opgemerkt wordt dat het een uitvoerig verslag is. De leden stellen het jaarverslag GMR 2021-2022 vast.   

08. Activiteitenplan GMR 
2022-2023 

Vragen/opmerkingen 

Besluit 

 

De leden van de GMR stellen 
het activiteitenplan GMR 
2022-2023 vast.  
Het activiteitenplan wordt aan 
het CvB gestuurd. 

Het activiteitenplan is duidelijk. Opgemerkt wordt dat de begroting duidelijk is. In de komende jaren zal 
een financieel tekort ontstaan. 
Chantal meldt dat de organisatie de wettelijke taak heeft om de GMR alle middelen beschikbaar te stellen 
die nodig zijn om de taak goed te doen. Het huidige budget wordt ingezet voor professionalisering GMR. 
Dit onderwerp wordt met regelmaat met het CvB besproken. 
Op basis van het activiteitenplan geeft het CvB aan of zij hier middelen voor ter beschikking stellen. 
Wanneer het CvB niet akkoord gaat met het activiteitenplan, dient men dit met argumenten te 
onderbouwen.  
 
De leden stellen het activiteitenplan vast. Het activiteitenplan wordt aan het CvB gestuurd. 
 

09. Huishoudelijke 
reglement GMR 2022-
2023 

Vragen/opmerkingen? 

Besluit 

De leden van de GMR stellen 
het huishoudelijk reglement 
GMR 2022-2023 vast.  

Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks besproken. 
De voorzitter en secretaris worden 2 dagen per week vrijgesteld voor hun taken. De personeelsleden 
GMR worden jaarlijks 150 uur vrijgesteld voor deze taak. De penningmeester wordt jaarlijks 160 uur 
vrijgesteld.  
 
In 2023 starten de nieuwe GMR-verkiezingen. Volgend schooljaar wordt het verkiezingsreglement 
besproken. 
De leden van de GMR stellen het huishoudelijk reglement GMR 2022-2023 vast.  

10. MR bezoeken 

Stand van zaken 

 Voor de komende maanden staan bezoeken aan enkele MR-vergaderingen gepland.  
Geconcludeerd wordt dat het niet lukt om in 2022 alle MR-en te bezoeken.  
Doel is om voor de zomervakantie van 2023 aan 90% van de MR-en een bezoek te hebben gebracht. 

11. Rondvraag  - Het dagelijks bestuur heeft een gesprek gehad Monique Kuik, nieuw lid van de Raad van Toezicht. Zij 
zal een keer aansluiten bij het overleg van de GMR. 
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Monique Kuik (nieuw lid 
RvT) kennismaking 

Overleg met RvT (15 
nov) 

Laatste vergadering 
(etentje) 

Werkgroepen 

- De voorzitter van de RvT heeft haar functie neergelegd. Besloten is om voorlopig geen vacature open 
te stellen. De vicevoorzitter neemt deze taak voorlopig waar. In het voorjaar van 2023 wordt gestart 
met de werving van een nieuwe voorzitter RvT. 

- De laatste vergadering dit schooljaar staat gepland voor 6 juli 2023. Omdat enkele GMR leden dan 
zijn verhinderd, wordt de datum aangepast. 

- Op 19 oktober is de volgende GMR vergadering gepland. Het is nog niet bekend welke onderwerpen 
worden geagendeerd. Afgesproken wordt dat wanneer er geen grote onderwerpen aan de orde 
komen, het overleg digitaal plaatsvindt. 

 Voor grote onderwerpen worden werkgroepen geformeerd. Grensoverschrijdend gedrag is een van 
de grote onderwerpen die worden voorbereid. Op 15 november a.s. is een overleg met de RvT 
gepland. Hier zal een vertegenwoordiging van de GMR (twee leerkrachten en twee ouders) bij 
aanwezig zijn. Namens de leerkrachten zal een lid van het dagelijks bestuur aanwezig zijn. Op 22 
november is een thema-avond gepland. 

12. Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter iedereen voor hun inbreng en sluit om 21.30 uur de 
vergadering. 

     
 
 
 
 
 
 


