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Notulen VG 2016-11-30
Aanwezig: Thea van Moorst (voorzitter), Ingrid Huys (secretaris), Denise Dorssers,
Limda Joosten, Ralf Jordan, Frank Kusters, Pascal Willemsen, Peter
Adriaans (directeur-bestuurder)
Afwezig:
Notulist:
Yvonne van der Velden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Thea geeft aan dat de OPR wordt toegevoegd aan
de agenda na punt 4.
2. Medelingen
- Thea meldt dat er een vierde ouderlid was gevonden. Deze ouder is echter ook
gemeenteraadslid en kan vanwege deze werkzaamheden niet vergaderen op de
laatste woensdag van de maand. Hij heeft daarom helaas moeten afzien van
lidmaatschap van de GMR.
- Peter legt uit dat het GOTPOO vanaf nu anders werkt. Kort gezegd zitten er geen
wethouders meer in het bestuur, maar alleen raadsleden. Op advies van de
stichtingen blijven de wethouders wel adviserend lid, maar zij hebben dus geen zetel
meer. Raadslid Annemie Craenmehr (CDA) van Horst aan de Maas is door de raad
verkozen tot voorzitter. De stichtingen hadden hier geen stem in. Op 15 december a.s.
vergadert Peter weer met het GOTPOO.
- Peter meldt dat de begroting eerst op 2 december a.s. moet worden vastgesteld door
het bestuur. Op 15 december a.s. wordt deze voorgelegd aan het GOTPOO. Daarna
ontvangt de GMR de begroting.
- Er is enkele jaren geleden afgesproken dat de GMR en de toezichthouders van
Stichting Akkoord!-po jaarlijks bij elkaar komen. Peter heeft een concreet voorstel voor
het onderwerp van deze bijeenkomst, namelijk Vierslagleren. Twee koppels zullen hun
onderzoek presenteren aan de GMR en de toezichthouders. Ook bij deze laatste groep
is de inhoud hiervan overigens nog onbekend. Peter wil 25 januari 2017 graag
voorstellen als datum voor deze bijeenkomst.
Bestuur:

Jaarverslag
Thea geeft aan dat de GMR het jaarverslag nog niet heeft ontvangen en dan ook geen
commentaar erop kan geven. Peter antwoordt dat het jaarverslag op de website van
Akkoord!-po staat en dat alle leden het daar kunnen downloaden.
Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.


Terugkoppeling inspectiebezoek
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Peter heeft een onderzoeksplan naar de PGMR gestuurd. Per 1-8-2017 wordt het
toezicht houden op een andere manier vormgegeven. Daarvoor heeft eerst een pilot
plaatsgevonden en Akkoord!-po heeft hieraan deelgenomen. De eerste geluiden die
Peter van de inspectie heeft vernomen over de beoordeling van de drie bezochte
scholen zijn positief. Hij heeft nog geen definitief rapport van de inspectie ontvangen.
Namens de GMR hebben Limda, Ingrid en Thea een gesprek gehad met de inspectie.
Dit was een positief gesprek. In januari ontvangt de GMR hiervan het verslag. Peter
vraagt de GMR hem dit rapport toe te sturen zodra het binnen is.
- Wat betreft de solvabiliteit heeft het bestuur een risicoanalyse opgesteld. Het bestuur
wil in mei opnieuw naar de vermogens kijken. Er hangt momenteel één potentieel
financieel debacle in de lucht: de bekostiging van de fusie van De Ontdekking. Deze is
nog onduidelijk; de minister kan tot eind januari besluiten dat de fusie geen fusie is.
Dat gaat de stichting dan € 500.000 kosten.
- Peter zit in het dagelijks bestuur van een samenwerkingsverband van diverse
stichtingen over het zorgplan/passend onderwijs. Het idee is om inhoudelijk samen te
werken en elkaar aanspreken op zaken. Peter geeft hier verder uitleg over en geeft
aan op termijn met de GMR in discussie te willen gaan over het zorgplan/passend
onderwijs.
Denise meldt dat er ook binnen de OPR over dit onderwerp wordt gesproken.
- De teldatum is ook weer geweest. De krimp heeft doorgezet (2%), maar dit getal is
ongeveer gelijk aan de bevolkingskrimp in de regio. In ogenschouw nemend dat
Akkoord!-po een school heeft gesloten (De Ontdekking) en een nieuwe school (De
School) heeft geopend, is dat een fantastisch cijfer.
- De School had 33 leerlingen op eerste schooldag. Personeelsleden en ouders hebben
bij Peter aangegeven een MR te willen oprichten. Iemand van De School zal zich
waarschijnlijk dus nog melden bij de GMR.
GMR:

Terugkoppeling ervaring inspectiebezoek
Zie Terugkoppeling inspectiebezoek onder Bestuur.

Gezamenlijke scholing met de MR over wijzigingen in de WMS
Pascal meldt dat hij Thea een e-mail van VOO heeft doorgestuurd. De wet WMS wordt
per 1 januari 2017 namelijk gewijzigd. Het is alleen nog onbekend wat er exact wordt
gewijzigd. Eerst moeten dit duidelijk zijn voordat de GMR het statuut kan aanpassen.

Thea heeft van enkele MR-voorzitters de vraag gekregen of er een bijeenkomst
kan plaatsvinden tussen de MR'en de GMR. Zonder doel bijeenkomen heeft echter
geen zin. Thea stelt dan ook voor om iemand van VOO te laten komen en dan samen
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met de MR'en te kijken wat er verandert in de wet WMS. De afvaardiging van elke MR
mag dan maximaal uit twee personen bestaan. Deze twee personen kunnen dan de
overige MR-leden informeren. De GMR-leden gaan akkoord met dit voorstel. Thea
stuurt alle MR-voorzitters een e-mail met de vraag of hier interesse voor is. Daarna
bespreken Thea en Ingrid wie dit verder oppakt.
3. Notulen vergadering 28 september 2016
De GMR keurt de notulen goed. Ingrid stuurt deze naar Ronald.
4. Jaarverslag GMR
Ingrid heeft het verslag pas vanmiddag opgestuurd naar de GMR-leden; op Thea na
heeft dan ook nog niemand dit kunnen doornemen. Thea heeft enkele opmerkingen
over onjuistheden in het jaarverslag. Ingrid verwerkt deze en past ook nog de lay-out
van het document aan. Vervolgens stuurt zij dit opnieuw door naar alle GMR-leden,
zodat die hun op- of aanmerkingen kunnen doorgeven.
5. OPR
Denise geeft aan dat wat Peter eerder vertelde over het zorgplan/passend onderwijs
ook is wat er nu speelt binnen de OPR. Verder is er een toelichting geweest op de
jaarrekening en de rol en taak van de OPR, omdat er weer veel nieuwe leden zijn. Ook
zijn wijzigingen met betrekking tot de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal
onderwijs besproken. Denise biedt verder aan om interessante stukken van de OPR ter
informatie door te sturen naar de overige GMR-leden.
6. Plan van aanpak solvabiliteit (verslag cursus 30 mei)
De GMR-leden besluiten de uitspraak van de minister over de financiering met
betrekking tot de fusering van De Ontdekking eind januari afwachten. De solvabiliteit
komt dan in februari opnieuw op de agenda, zodat er een plan klaar ligt zodra er meer
duidelijk is.
7. Zorgplan/passend onderwijs
Dit is met Peter besproken onder agendapunt 2.
8. Rondvraag
- Vanwege een kerstmarkt op onder andere Harlekijn kan er op 21 december a.s. geen
vergadering plaatsvinden. Deze vergadering wordt verplaatst naar 17 januari 2017. De
vergadering die op 25 januari stond gepland wordt nu de bijeenkomst van de
toezichthouders en de GMR.
- Ingrid heeft van Pascal/Limda geen naam doorgekregen van degene die cursus wil
volgend via de GMR. Er blijkt echter te weinig animo te zijn voor de cursus Basis.
Mensen die nog willen meedoen, kunnen wel deelnemen aan de cursus Verdieping. De
inhoud hiervan overlapt gedeeltelijk met de cursus Basis. De cursus Verdieping vindt
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plaats op 11 januari 2017. Ingrid heeft nog geen locatie geregeld voor deze
bijeenkomst.
- Ingrid meldt dat de vergaderstukken nog niet op website en de Drive staan. Zij heeft
Ronald diverse keren gemaild, maar dit heeft niet tot resultaat geleid. Thea heeft ook
al van verschillende mensen commentaar gehad dat de informatievoorziening van de
GMR op de website is verouderd. Ingrid mailt Ronald nogmaals met het verzoek alle
documenten op de website en Drive te zetten. Thea gaat opnieuw met Peter in
gesprek om deze taak van Ronald te bespreken.
- Ingrid geeft aan dat de rol van secretaris sinds oktober 2015 haar zwaar is gevallen.
Alle GMR-leden wordt gevraagd voor de volgende vergadering na te denken over wie
deze rol op zich zou willen nemen.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Actielijst:
Onderwerp
2. Mededelingen
2. Mededelingen
2. Mededelingen
2. Mededelingen
4. Jaarverslag
GMR
5. OPR
6. Opzet
solvabiliteit
7. Rondvraag
7. Rondvraag

Actie
Jaarverslag downloaden van website
en doornemen
Jaarverslag op agenda volgende
vergadering zetten
Inspectierapport
over
GMR
doorsturen naar Peter
MR-voorzitters
mailen
over
bijeenkomst VOO
Jaarverslag aanpassen en doorsturen
naar GMR-leden
Interessante
stukken
doorsturen
naar GMR-leden
Solvabiliteit op agenda vergadering
22-02-2017 zetten
Contact opnemen met Peter over
taken Ronald
Nadenken over rol secretaris

Wie?
Wanneer?
alle GMR17-01-2017
leden
Ingrid

10-01-2017

Thea/Ingridz.s.m.
Thea

z.s.m.

Ingrid

z.s.m.

Denise

z.s.m.

Ingrid

15-02-2017

Thea

z.s.m.

alle GMR17-01-2017
leden

