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Vergadering GMR-vergadering 2021-06 

Datum Maandag 27 september 2021 

Plaats CB Zeist 

 

Aanwezig Namens Code 

Mw. Jolanda Doornenbal(vz) Revius Wijk  

Mw. Gretha Huisman Christelijk Lyceum Zeist  

Dhr.  Jos Heuver Seyster College  

Dhr. Tom Bode Revius Doorn  

Mw. Annelies Wildschut CCZ  

Mw. Eugénie Buuron Ouder Seyster College  

Dhr. Pjotr van Aalst Leerling Christelijk Lyceum Zeist  

Dhr. Stan Poels Bestuurder  

Dhr. Peter van Dijen CVO Groep  

Mw. Marit van Sint Annaland CVO Groep, HR  

Mevr. Astrid van Kooten (not)   

Afwezig   

Mw. Roosmarijn de Boer Ouder Revius Doorn  

   Actie 

    

06.1 Opening en kennismaking   

 De voorzitter opent de vergadering en een korte kennismakingsronde wordt 

gedaan. 

  

    

06.2 Vaststelling agenda / Mededelingen   

 Er zijn geen mededelingen.   

    

05.3 Ingekomen stukken 

• Verzoek projectleider overname De Sprong/Lindenhorst 

• Vlootschouw 

• Examenreglement en PTA, 

• Financiële rapportage t/m augustus 2021 + Verzuimcijfers 

 t/m augustus 2021  

• Arbeidsmarkttoelage  

• Prognose opbrengstenkaart 202 

• Loopbaanontwikkelingsbeleid 

  

    

06.4 Werkbijeenkomst: speerpunten, verdeling commissies (ook in deel 3), 

nascholing Uitdelen boekjes WMS 

  

 De werkbijeenkomst van 20 september 2021 is niet doorgegaan, omdat niet 

alle scholen de GMR-vertegenwoordiging hadden geregeld. Het overleg GMR-

GMT-bestuurder zal, zodra de nieuwe bestuurder is ingewerkt, alsnog worden 

gepland.   
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 Besloten wordt de werkbijeenkomst voorafgaand aan de GMR-vergadering van 

1 november 2021 om 18.00 uur te plannen. Het instellen van commissies komt 

in deel 3 aan de orde. 

De boekjes WMS zullen 1 november 2021 worden uitgedeeld. 

  

    

06.5 Verzoek projectleider overname De Sprong/Lindenhorst   

 De voorzitter geeft een korte toelichting. Zij heeft een kennismakingsgesprek 

gehad met de projectleider. Het is de bedoeling dat er twee GMR-leden 

deelnemen aan de verkenningsfase. Dit zullen twee bijeenkomsten zijn en 

vooraf worden stukken gestuurd ter voorbereiding. Er wordt gediscussieerd 

over de redenen en waarom de CVOGroep? Als bijlage wordt de notitie van de 

GMR-vergadering d.d. 25 mei 2021 bij het verslag gevoegd. 

  

    

06.6 Vlootschouw   

 De voorzitter geeft aan dat de notitie met betrekking tot vlootschouw 

ambitieus is en heeft aangegeven twee GMR-leden toe te willen voegen aan de 

commissie. In deel 3 worden de commissies samengesteld. 

  

 Er wordt gevraagd wat de toegevoegde waarde van een vlootschouw is?  Een 

ouder legt uit dat een vlootschouw is bedoeld om te kijken welke ‘mensen’ 

een organisatie in huis heeft en wat nodig is om de organisatie goed te laten 

draaien. Een vlootschouw heeft niets met vacatures te maken. Een 

vlootschouw dient in vaste frequentie (1x per jaar / 1x per 2 jaar) gehouden 

te worden. Een vlootschouw valt of staat met de gesprekscyclus.  

  

 Het is de bedoeling de vlootschouw voor alle scholen generiek op eenzelfde 

wijze te gebruiken. Sollicitatierondes blijven bestaan.  

  

    

06.7 Examenreglement en PTA   

 Een GMR-lid refereert aan een aantal artikelen die met elkaar in strijd zouden 

zijn. In deel 2 wordt dit voorgelegd aan de bestuurder. 

  

    

06.8 Rondvraag   

 Een GMR-lid vraagt of aan het uitreiken van een takenlijst een tijd gebonden 

is? De voorzitter geeft aan dat de takenlijst in Foleta staat en voor dit 

schooljaar op orde is. Navraag bij de teamleider en anders op het CB bij de 

afdeling P&O biedt uitkomst. 

  

    

 Deel 2   

06.9 Opening met o.a. korte kennismaking nieuwe GMR leden aan bestuur   

 De voorzitter opent de vergadering en een korte kennismaking wordt gedaan.   

    

06.10 Notulen GMR-vergadering 2021-04, d.d. 5 juli 2021   

 De notulen van de GMR-vergadering 2021-04, d.d. 5 juli 2021 worden zonder 

wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

    

06.11 Bestuursmededelingen   

 De bestuursmededelingen worden kort doorgenomen.   
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 De bestuurder geeft aan dat er één interne kandidaat is voor de vacature 

bestuurssecretaris. Zodra de nieuwe bestuurder er is wordt een gesprek met 

de kandidaat gepland.  

  

 De bestuurder geeft aan dat het geen verplichting is om Google Workspace te 

verlaten. Mocht Google Workspace alsnog worden verboden in het onderwijs, 

dan zijn de betreffende scholen hier al enige tijd voor gewaarschuwd en kan 

het niet uit de lucht vallen. Revius Doorn stapt over op Office. 

  

    

06.12 Financiële rapportage t/m augustus 2021 + Verzuimcijfers t/m augustus 

2021 

  

 De bestuurder geeft aan dat de financiële rapportage ingewikkeld is door alle 

toegevoegde regelingen en nog te ontvangen gelden van de regelingen. Hij 

stelt voor dat de GMR er zich niet te veel in verdiept. De bestuurder zegt dat 

het erop lijkt dat de begroting gehaald wordt. In oktober wordt een 

rapportage met prognose verwacht.  

  

 De voorzitter vraagt naar het goed gezette vinkje van de GPL en in de 

rapportage wordt gesproken over een andere GPL. De bestuurder geeft aan dat 

de ‘foute’ GPL het hele schooljaar nog meeloopt. 

  

 
De voorzitter vraagt naar de 5,4 fte van CLZ en de 2,5 fte van Revius Wijk. Is 

hier een verklaring voor? De bestuurder vraagt hoofd Financiën de analyse aan 

de voorzitter te mailen. 

  

bestuur

der 

 

 Er wordt gevraagd of het is gelukt de inhuur derden naar beneden te brengen? 

De bestuurder geeft aan dat de externe inhuur is gekoppeld aan verkregen 

subsidiegelden.   

  

 Een leerling vraagt hoe een overschrijding van inhuur mogelijk is bij CLZ als 

alles is vastgelegd? De bestuurder legt uit dat eerder de rector ook bij 

overschrijding zelfstandig personeel aan kon nemen. De regels zijn nu 

gewijzigd dat bij overschrijding vooraf goedkeuring nodig is van de bestuurder. 

  

 De voorzitter vraagt of een afspraak is gemaakt over toekenning van een 

bedrag uit het surplus vermogen voor de renovatie van CLZ? De bestuurder 

geeft aan dat op bladzijde van de rapportage hete bedrag is genoemd. De 

onderliggende afspraak zal de bestuurder mailen aan de voorzitter. 

  

 

bestuur

der 

    

 Verzuimcijfers t/m augustus 2021   

 Een GMR-lid vraagt of het verzuim van Beukenrode gerelateerd is aan het soort 

onderwijs? De HR-manager geeft aan dat er nog geen analyse is gedaan. Zij 

geeft aan dat het om een kleine school gaat en dat daarmee de percentages 

relatief hoog lijken ten opzichte van de andere scholen.  

  

    

06.13 Begroting 2022   

 De voorzitter geeft aan dat in deel 3 de commissies worden ingedeeld.   

    

06.14 Arbeidsmarkttoelage   

 De HR-manager geeft een toelichting op de arbeidsmarkttoelage. De 

arbeidsmarkttoelage is voor leerlingen uit achterstandswijken en geselecteerd 

op postcode van de leerlingen. 
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 De berekening voor de toelage is gemaakt op basis van de richtlijnen. De 

bestuurder geeft aan dat de regeling buiten de CAO om is geregeld. De 

regeling is voor twee jaar. 

  

    

06.15 Examenreglement en PTA   

 Een GMR-lid refereert aan een aantal artikelen die met elkaar in strijd zouden 

zijn. Hij stuurt de mail door aan de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris 

bekijkt de mogelijke tegenstrijdigheid en past het examenreglement zonodig 

aan. Het examenreglement dient 1 oktober 2021 ingediend te zijn bij de 

onderwijsinspectie. 

  

    

06.16 Prognose opbrengstenkaart 2022   

 De bestuurder geeft een korte toelichting op de prognose opbrengstenkaart.    

    

06.17 Loopbaanontwikkelingsbeleid   

 De HR-manager geeft een korte toelichting. Voorliggend document is tot stand 

gekomen door gesprekken met rectoren/directeuren. Het document is 

besproken in het GMT en ligt nu voor in de GMR.  

  

 Een GMR-lid geeft aan dat promotie doorgaans verticaal plaatsvindt. Een 

docent kan ook taken verrichten binnen het docentschap die functies kunnen 

worden; horizontale promotie. Zij vraagt hoe loopontwikkeling kan 

plaatsvinden bij taken naast een functie. Er wordt gediscussieerd. De 

bestuurder geeft aan te kijken of een dergelijk voorbeeld opgenomen kan 

worden.  

  

 

 

bestuur

der/HR 

 

 Een GMR-lid vraagt of de gesprekscyclus 2x per jaar een wens of eis is? De 

bestuurder geeft aan met de gesprekscyclus al 12 jaar bezig te zijn.  

  

    

06.18 Vlootschouw   

 De voorzitter geeft aan dat de GMR twee leden toe wil voegen aan de 

commissie. De verwachting is dat de werkgroep 4 tot 6 keer bijeenkomt. 

  

 Een ouder geeft aan super blij te zijn met voorliggend document. Zij heeft een 

vraag voor de werkgroep: “Op welke wijze wordt de transparantie van het 

proces, de uitkomst en waar staat het personeelslid geborgd?” 

  

 Een GMR-lid vraagt of de vlootschouw is bedoeld om voor de CVOGroep van de 

verschillende scholen competenties in kaart te brengen? De HR-manager geeft 

aan dat het niet direct bedoeld is voor de CVOGroep; het is bedoeld voor de 

scholen om te kijken wat is er in huis en wat is er nodig.  

  

 Een GMR-lid geeft aan dat voor het leggen van een basis van een vlootschouw 

veel capaciteit nodig is om uit te voeren. De bestuurder geeft aan dat het CB 

capaciteit zal toevoegen om een en ander uit te voeren en te realiseren.  

  

 De basis voor de vlootschouw is de gesprekcyclus met twee gesprekken per 

jaar.  

  

    

06.19 Rondvraag   

 De bestuurder en bestuurssecretaris geven aan dat respectievelijk op  

dinsdag 14 december 2021 en donderdag 9 december 2021 hun afscheid is. 

Uitnodigingen volgen later.  
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 Deel 3   

06.20 Korte terugblik op de vergadering   

 De nieuwe GMR-leden geven aan veel informatie tot zich gekregen te hebben.    

    

06.21 Examenreglement en PTA, ter instemming   

 De GMR stemt in met het examenreglement en PTA na afstemming en het 

kortsluiten van de mogelijke strijdigheid van de artikelen.  

  

    

06.22 Arbeidsmarkttoelage, ter instemming   

 De GMR stemt in met de arbeidsmarkttoelage.   

    

06.23 Afspraken rondom commissies   

 Hiervan is een apart document gemaakt.   

    

06.24 Voorbereiding GMR-RvT/ GMR-GMT   

 Deze bijeenkomst wordt later gepland als de nieuwe bestuurder is ingewerkt.   

    

06.25 Rondvraag   

 De GMR-vergadering van 1 november 2021 vindt plaats op het CB in Zeist.   
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 Actielijst   

    

Notulen Omschrijving 
Actie houder 

Deadline 
Status

1 

2020-03 Evaluatie projecten ten laste van surplus vermogen Bestuurder 27-9 2021 L 

2020-08 MTO → terugkoppeling vanuit MR’en aan GMR Cie 

Communicatie 

1-11 2021 L 

2021-03 MTO agenderen voor GMR- Voorzitter 1-11-2021 L 

2021-03 Relatie aantal besmettingen en de vorm van onderwijs 

onderzoeken. Wat kunnen scholen van elkaar leren? 

Bestuurder 27-9-2021 L 

2021-05 Klachtenregeling bekijken op veroudering (nav brief 

Zwi Hartog) 

Bestuurder 27-9-2021 L 

2021-06 Analyse 5,4 fte van CLZ en de 2,5 fte van Revius Wijk 

mailen aan voorzitter 

Bestuurder 01-11-2021 L 

2021-06 Onderliggende afspraak surplus vermogen renovatie 

CLZ mailen aan voorzitter 

Bestuurder 01-11-2021 L 

2021-06 Loopbaanontwikkelingsbeleid: toevoegen taken naast 

functie 

Bestuurder/HR 01-11-2021 L 

 

 
1 A = afgerond, L = loopt, S = ligt stil 


