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Vergadering GMR-vergadering 2021-05 

Datum Maandag 5 juli 2021 

Plaats CB Zeist 

 

Aanwezig Namens Code 

Mw. Jolanda Doornenbal(vz) Revius Wijk  

Dhr. Arnoud Bosse Christelijk Lyceum Zeist  

Mw. Gretha Huisman Christelijk Lyceum Zeist  

Dhr.  Jos Heuver Seyster College  

Dhr. Tommie Penninx Beukenrode Onderwijs  

Dhr. Julius van der Horst Christelijk College Zeist  

Mw. Eugénie Buuron Ouder Seyster College  

Mw. Roosmarijn de Boer Ouder Revius Doorn  

Dhr. Pjotr van Aalst Leerling Christelijk Lyceum Zeist  

Dhr. Stan Poels Bestuurder  

Dhr. Peter van Dijen CVO Groep  

Dhr. Job van der Mijl CVO Groep, hoofd P&O  

Mw. Marit van Sint Annaland CVO Groep, HR  

Mevr. Astrid van Kooten (not)   

Afwezig   

Dhr. Stefan de Jong Revius Doorn  

Dhr. Laurens Reyn Leerling Christelijk Lyceum Zeist  

   Actie 

    

05.1 Opening   

 De voorzitter opent de vergadering.    

    

05.2 Voorstelrondje / Vaststelling agenda /  

Mededelingen bestuurder 

  

 De agenda wordt vastgesteld. Een voorstelronde wordt gedaan voor het 

nieuwe GMR-lid van CLZ. 

  

    

 De bestuursmededelingen worden kort doorgenomen.  

Stand van zaken vacature bestuurder. Er heeft zich een tussen-kandidaat 

gemeld bij bureau Wesseling en Partners. De tussen-kandidaat heeft de 

procedure goed doorlopen en de BAC heeft positief advies uitgebracht. Op  

13 juli 2021 zal de RvT een besluit over benoeming nemen. Daarna wordt een 

en ander gecommuniceerd. Een ouder geeft aan verbaasd te zijn over een 

tussen-kandidaat. De voorzitter zegt dat de procedure voor de tussen-

kandidaat is gevolgd.  
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 Kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op gebruik Google Workspace door 

scholen. Een GMR-lid vraagt of Google Workspace gebruikt blijft worden als 

Google het beleid niet omgooit. De bestuurder geeft aan dat zolang Google de 

tijd heeft om het beleid aan te passen er niets gebeurt en de scholen niet 

over hoeven te stappen. 

  

 De betreffende scholen nemen een risico door af te wachten of kunnen zich in 

deze periode voorbereiden om over te stappen naar Office 365. 

 

  

05.3 Ingekomen stukken 

• Financiële rapportage t/m mei 2021 + Verzuimcijfers t/m mei 2021 

• Bestuursformatieplan 

• Extra vergoeding voor examendocenten 

• ICT-protocol inzake AVG  

• Vergaderschema 2021-2022  

• Brief Zwi Hartog, Revius Wijk 

  

    

05.4 Verslag GMR-vergadering d.d. 25 mei 2021   

 De notulen GMR-vergadering 2021-04, d.d. 25 mei 2021 worden goedgekeurd 

en vastgesteld. 

  

    

 Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 

  

    

05.5 Financiële rapportage t/m mei 2021 + Verzuimcijfers t/m mei 2021   

 De bestuurder geeft aan dat geen prognose aan de financiële rapportage is 

toegevoegd vanwege de middelen (NPO-gelden) die nog toegekend worden. 

Daardoor is het niet mogelijk een goede prognose te maken. De bestuurder 

adviseert de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.  

  

 De voorzitter vraagt of de NPO-gelden geoormerkt in de begroting worden 

opgenomen? De bestuurder zegt dat de NPO-gelden geoormerkt worden 

opgenomen in de begroting, omdat over de NPO-gelden verantwoording 

afgelegd moet worden. De gelden worden toegevoegd aan de scholen.  

  

 In Foleta wordt een registratie opgenomen bij docenten die aangenomen 

worden ten gunste van de NPO-gelden. Deze docenten worden niet gekoppeld 

aan 2 jaar (looptijd NPO-gelden), maar krijgen eenzelfde status als andere 

personeelsleden. 

  

    

 Verzuimcijfers t/m mei 2021   

 Een ouder geeft aan dat het lijkt dat de rek eruit is gezien de stijging van de 

verzuimcijfers. De bestuurder beaamt dit. 

  

    

 Brief Zwi Hartog, Revius Wijk   

 De voorzitter geeft een korte toelichting op de brief en er wordt kort 

gediscussieerd dat een verouderde klachtenregeling nog wel kan voldoen. De 

bestuurder zegt toe naar de klachtenregeling te kijken. 
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05.6 Bestuursformatieplan   

 Hoofd P&O geeft een korte toelichting op het bestuursformatieplan; de 

verschillen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gearceerd en het 

bestuursformatieplan is voorbesproken met de GMR-commissie. 

  

 De bestuurder voegt toe blij te zijn met de uniformering van de opslagfactor 

die voor alle scholen wordt gehanteerd. 

  

 Het bestuursformatieplan wordt doorgenomen.   

 De bestuurder geeft aan dat de bekostiging door de VO-raad is vereenvoudigt. 

Bekostiging bestaat uit twee delen: 

1. Bedrag per vestiging 

2. Bedrag per leerling 

Voor de CVOGroep houdt dit in dat zij € 400.000,- minder bekostigd gaan 

krijgen. Dit bedrag wordt in 4 jaar afgebouwd. Besloten is om de € 400.000,- 

over alle scholen uit te smeren.  

  

 Een ouder vraagt naar bijlage 3c formatie per school per categorie en het 

verschil ten opzichte van vorig jaar? Hoofd P&O voegt vorig jaar toe. 

  

    

05.7 Extra vergoeding voor examendocenten   

 De bestuurder geeft een korte toelichting en zegt dat de regeling principieel 

bedoeld is voor docenten. De CVOGroep heeft besloten ook OOP toe te voegen 

en is tot een tweetal berekeningen gekomen. Er wordt kort gediscussieerd en 

in deel 3 zal de GMR advies geven op een van de twee berekeningen.  

  

    

05.8 ICT Protocol   

 De voorzitter geeft aan dat zij zich voor kan stellen dat de GMR-leden, door 

de late plaatsing van het document bij de stukken, het ICT Protocol niet 

hebben gelezen. Een GMR-lid geeft aan het wel gelezen te hebben en is blij 

dat het document is aangepast met mildere woorden en dat er natuurlijk nog 

regels instaan.  

  

    

05.9 Dwarsverbanden binnen de CVOG   

 De bestuurder heeft een notitie opgesteld naar aanleiding van de discussie 

met de RvT om meer dwarsverbanden binnen de CVOGroep te creëren. Het 

voorstel is om periodiek wetenswaardigheden uit te wisselen en daarvoor 

vanuit het CB 0,5 fte vrij te maken en per school 0,1 fte. Het GMT is het 

oneens met het voorstel en uit de discussie daaromheen zijn goede ideeën 

ontstaan. Er wordt gediscussieerd. 

  

 Een ouder vraagt of in de vacature van bestuurder verbindingen leggen en 

dwarsverbanden is opgenomen? Dit is inderdaad meegenomen. Zij stelt voor 

dat de nieuwe bestuurder voor dit punt een plan maakt.  

  

 Het punt dwarsverbanden zal geagendeerd worden voor de bijeenkomst GMR + 

GMT van 20 september 2021  
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05.10 Vergaderschema 2021-2022   

 Het vergaderschema wordt aangepast en aangevuld. Besloten wordt om de 

vergadering van januari en maart samen te voegen in één vergadering op  

14 februari 2022. 

  

    

05.11 Korte terugblik op activiteitenplan GMR dit jaar en commissies   

 De speerpunten uit het activiteitenplan worden doorgenomen.    

 Er wordt gevraagd naar de vacature bestuurssecretaris. De bestuurder geeft 

aan dat direct na de vakantie de vacature intern wordt opengesteld. 

  

 Het punt kwaliteit van onderwijs is afgelopen jaar niet aan bod gekomen mede 

door Corona. 

  

 De voorzitter geeft aan door het activiteitenplan en de verdeling van taken 

meer betrokkenheid van de GMR-leden te ervaren. 

  

 De bestuurssecretaris benadrukt de betrokkenheid bij de GMR vanuit de 

scholen, ondermeer door de invulling van de vacatures in de GMR. 

  

    

05.12 Rondvraag   

 Een GMR-lid vraagt naar de onmogelijkheid in het verkiezingsreglement te 

kijken ten aanzien van CCZ. 

  

 De voorzitter zegt hier persoonlijk naar te zullen kijken.   

    

 Het nieuwe GMR-lid van CLZ geeft aan een goede indruk van de eerste 

vergadering te hebben.  

  

    

05.13 Instemming: Bestuursformatieplan   

 De GMR stemt in met het bestuursformatieplan.   

    

 Instemming: Extra vergoeding voor examendocenten   

 De GMR stemt in en volgt de keuze van het GMT.   

    

 Instemming: Vergaderschema   

 De GMR stemt in met het vergaderschema 2021-2022 en de voorgestelde 

aanpassingen. 
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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 

 

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


