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Notulen VG 2017-03-29
Aanwezig: Thea van Moorst (voorzitter), Ralf Jordan, Limda Joosten, Ruben Nabben
Afwezig:
Ingrid Huys (secretaris), Denise Dorssers, Frank Kusters, Pascal
Willemsen, Peter Adriaans (directeur-bestuurder)
Notulist:
Yvonne van der Velden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen
 Bestuur:
Peter had geen mededelingen voor de GMR en is daarom vanavond niet aanwezig.
Thea geeft aan dat Akkoord!-po nog altijd niet alle offertes heeft ontvangen met
betrekking tot het WGA-eigenrisicodrager voor het opstellen van een financiële
onderlegger, dus hierover is niets nieuws te melden.
Peter heeft gereageerd op de vragen van de GMR over begroting. Thea geeft
namens Peter de antwoorden door op de vragen aan de GMR-leden.


GMR:

- Gesprekscyclus personeel (toevoegen startgesprek)
Omdat er vanavond slechts twee PGMR-leden aanwezig zijn, schuift dit punt door naar
de volgende vergadering.
- Voorstel kandidaatstelling 2 personen voor toeziend bestuur
Met het aantreden van Peter is er destijds ook nieuw toeziend bestuur aangetreden.
Vier leden van dit bestuur zijn toen gekozen door het GOTPOO en vier leden door de
GMR. De GMR heeft die leden destijds via een sollicitatieprocedure geselecteerd.
Het toeziend bestuur wil terug in het aantal leden; dit is inmiddels statutair
vastgelegd. Het GOTPOO kiest drie nieuwe leden en de GMR twee leden. Vanwege
deze wijziging is het gehele toeziend bestuur afgetreden. Er moet dus een nieuw
toeziend bestuur worden gekozen. Sommige leden stellen zich herkiesbaar.
Thea geeft aan dat de GMR-leden nu moet gaan afwegen wat de GMR gaat doen:
dragen we twee kandidaten uit het huidige toeziend bestuur voor of komt de GMR met
een of twee nieuwe kandidaten? Het advies van de GMR is overigens bindend: de twee
kandidaten die de GMR voordraagt, komen daadwerkelijk in het toeziend bestuur.
Alle GMR-leden wordt gevraagd na te denken over wat hij of zij belangrijk vindt in een
lid van het toezichthoudend bestuur. Het is onmogelijk om alle kwaliteiten en kennis in
één persoon te vinden en dus moeten de GMR-leden bepalen waar volgens hen het
zwaartepunt ligt.
- Statuut en reglement
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Het reglement van de GMR moet weer worden herzien. Thea heeft hierover gesproken
met Peter. Zij gaat de nieuwe documenten vergelijken met de bestaande documenten.
De GMR legt het nieuwe document daarna voor aan Peter. De GMR van Akkoord!-po
heeft altijd dit initiatief genomen en zal dat ook deze keer weer doen.
3. Notulen vergadering 22 februari 2017
De GMR keurt de notulen goed. Ingrid stuurt deze naar Ronald.

4. Voortgang plan van aanpak solvabiliteit
Thea vraagt aan de GMR-leden of dit plan moet worden doorgezet of dat dit wordt
geparkeerd tot volgend schooljaar. Ralf geeft aan dat er is afgesproken dat er wordt
gewacht tot er duidelijkheid is over de eventuele extra kosten voor de fusie van De
Ontdekking. Deze kosten zijn namelijk doorslaggevend of er een plan van aanpak voor
de solvabiliteit kan worden gemaakt. Hiervoor heeft de GMR de meerjarenbegroting
nodig. Thea gaat voor de volgende vergadering bij Peter na wanneer de
meerjarenbegroting klaar is.
5. Inspectierapport (toelichting gesprek 7 maart)
Het definitieve rapport is er nog altijd niet. Thea en Ingrid hebben een gesprek gehad
met Peter en enkele anderen personeelsleden van Akkoord!-po. Hier zijn geen nieuwe
dingen verteld. Het definitieve rapport moet worden afgewacht.
6 Bezoek Ruben aan MR Het Maasveld
Drie weken geleden is Ruben op bezoek geweest bij de MR van Het Maasveld om
zichzelf voor te stellen. Tijdens deze bijeenkomst hadden de aanwezige MR-leden veel
kritiek op de GMR. Zij vonden o.a. dat de GMR reactief is en dat de
informatievoorziening van de GMR te wensen overlaat. Ze vertelden ook dat deze
kritiekpunten bij meer MR'en leven.
De GMR is zelf ook gefrusteerd over de slechte infirmatievoorziening; Thea heeft dit
besproken met Peter en zal later deze vergadering haar ideeën voor verbetering
voorleggen aan de overige GMR-leden.
Omdat de voorzitter van de MR van Het Maasveld tijdens die betreffende vergadering
niet aanwezig was, gaat Ruben een keer met haar praten. Hij wil met haar bespreken
wat er precies leeft en hoe bepaalde zaken kunnen worden opgelost. Ruben zal tijdens
de volgende vergadering een terugkoppeling geven aan de GMR-leden.
Zodra de informatievoorziening van de GMR op orde is, stuurt Thea een e-mail naar
alle MR'en om hen hierover te berichten.
7. Ambtelijk secretaris GMR
Thea heeft contact met Peter gehad over hoe de situatie met Ronald kan worden
verbeterd. De informatievoorziening van de GMR blijft op deze manier namelijk
ondermaats. Er is gesproken over het aanstellen van een ambtelijk sectretaris. Deze
persoon is geen lid van de GMR, maar maakt wel de notulen en zorgt ervoor dat de
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Drive en website van de GMR up-to-date blijven. Deze persoon ontvangt hiervoor een
vergoeding. Thea heeft al iemand op het oog voor deze functie en spreekt op zeer
korte termijn met haar. De overige GMR-leden vinden dit een goed plan.

8. Rondvraag
- Thea geeft aan dat het Formatieplan op de agenda van de volgende vergadering
moet worden gezet.
- Cora heeft uitleg gegeven over het verschil in vakantie-uren die in het
vakantierooster staan en de uren die in de cao staan. Thea geeft dit antwoord door
aan de overige GMR-leden.
- Ruben geeft aan dat hij hoorde dat het aantal aanmeldingen op Het Maasveld nogal
tegenviel. Het is echter onduidelijk hoeveel leerlingen er precies te verdelen waren.
Geldt dit tegenvallende restultaat voor de hele stichting? Moet de GMR nu initiatief
nemen, zodat hier iets aan kan worden gedaan?
Ralf en Thea melden dat stichtingsbreed de restulaten niet tegenvallen. Sommige
scholen hebben zelfs boven verwachting veel aanmeldingen gehad. Wel wil de GMR
graag weten hoe het aantal aanmeldingen in verhouding staat tot de begroting. Thea
vraagt dit na bij Peter.
- De afgelopen maanden hebben de GMR-leden de vergaderstukken telkens slechts
een of twee dagen voor de vergadering ontvangen. De afspraak is echter dat deze
uiterlijk één week voor de vergadering in het bezit zijn van alle GMR-leden. De
notuliste geeft aan dat zij het erg lastig voorbereiden vindt als de stukken pas zo laat
komen en vraagt de GMR of in het vervolg weer de termijn van uiterlijk één week voor
de vergadering kan worden gehanteerd. De aanwezige GMR-leden zijn het hiermee
eens.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Actielijst:
Onderwerp
2. Mededelingen
2. Mededelingen
2. Mededelingen
4. Solvabiliteit
6. MR Het
Maasveld

Actie
Gesprekscyclus personeel op agenda
volgende vergadering zetten
Nadenken
over
belangrijke
eigenschappen lid toezichthoudend
bestuur
Nieuwe documenten vergelijken met
huidig reglement
Navragen
bij
Peter
wanner
meerjarenbegroting gereed is
Afspraak met met voorzitter MR en
resultaten volgende vergadering
terugkoppelen

Wie?

Wanneer?

Ingrid

12-04-2017

Alle GMR19-04-2017
leden
Thea

z.s.m.

Thea

19-04-2017

Ruben

19-04-2017
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6. MR Het
Maasveld
8. Rondvraag
8. Rondvraag

E-mail sturen naar alle MR'en als
informatievoorziening GMR op orde
is
Formatieplan op agenda volgende
vergadering zetten
Navraag doen bij Peter over aantal
aanmeldingen t.o.v. begroting
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Thea

z.s.m.

Ingrid
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Thea
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