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Vergadering GMR-vergadering 2021-08 

Datum Maandag 13 december 2021 

Plaats MSTeams 

 

Aanwezig Namens Code 

Mw. Jolanda Doornenbal(vz) Revius Wijk  

Dhr.  Jos Heuver Seyster College  

Dhr. Tom Bode Revius Doorn  

Mw. Gretha Huisman Christelijk Lyceum Zeist  

Dhr. Rens Pothuizen Beukenrode Onderwijs  

Mw. Eugénie Buuron Ouder Seyster College  

Mw. Roosmarijn de Boer Ouder Revius Doorn  

Dhr. Pjotr van Aalst Leerling Christelijk Lyceum Zeist  

Dhr. Joost Kentson Bestuurder  

Dhr. Peter van Dijen Bestuurssecretaris  

Mw. Marit van Sint Annaland CVO Groep, HR  

Mevr. Astrid van Kooten (not)   

Afwezig   

Mw. Annelies Wildschut CCZ  

   Actie 

08.1 Opening    

 De voorzitter opent de vergadering.   

    

08.2 Vaststelling agenda / Mededelingen   

 De mededeling met betrekking tot de commissie Vlootschouw wordt bij de 

rondvraag behandeld. 

  

    

08.3  Ingekomen stukken 

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

2021 

• Bestuursbegroting 

• Vakantierooster 

  

    

08.4 MTO   

 De voorzitter geeft aan dat het MTO enige tijd geleden is afgenomen en dat er 

niets met de uitkomsten is gebeurd. Het volgende MTO staat op de agenda en 

dan zal de GMR met de uitkomsten iets gaan doen. Een ouder geeft als 

aandachtspunt aan de bestuurder mee na te denken welk percentage 

deelnemers nodig is om van de uitkomsten iets te kunnen vinden. De 

voorzitter legt dit voor aan de bestuurder. 

  

 

 

 

 

vz 
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 Ook dient elke school zich bewust te zijn van het belang van het invullen van 

de MTO, hoe wordt ervoor gezorgd dat leerlingen en ouders het MTO invullen; 

hoe wordt het MTO ‘in de markt’ gezet. De voorzitter geeft aan aandacht te 

besteden aan het MTO in de tutorlessen. De leerling geeft aan nog nooit een 

MTO gezien te hebben.  

  

 Een GMR-lid vraagt of het MTO ook wordt afgezet tegen het landelijk 

gemiddelde. De voorzitter antwoordt bevestigend. 

  

    

08.5 Bestuursbegroting   

 De financiële commissie heeft de begroting voorbesproken met het hoofd 

Financiën. In vergelijking met vorig jaar was het beter, ook omdat de 

bespreking ruim voor alle overleggen was gepland. De financiële commissie 

heeft gekeken naar de logica van het document en niet zo zeer op cijfers. 

Schoolspecifiek is de begroting niet besproken. 

  

 Er is onder meer gesproken over: 

• De verandering in financiering van de lumpsum vanuit het Rijk; hier 

wordt een afbouwregeling van 4 jaar toegepast. 

• Surplus vermogen; voor welke specifieke activiteiten/projecten is dit 

gebruikt. 

  

 De voorzitter vraagt of er voor de NPO-gelden een schaduw begroting is 

gemaakt. Ten tijde van de bespreking was hier nog niets van bekend. 

  

 De voorzitter vraagt hoe omgegaan wordt met de extra fte/flexibele schil als 

de NPO-gelden ophouden en is de bestuurder met de rectoren/directeuren in 

gesprek over het besteden van de NPO-gelden. 

  

 Er wordt gediscussieerd over de NPO-gelden en hoe de GMR hierbij betrokken 

kan worden en hoe de scholen onderling samen te laten werken met 

betrekking tot de NPO-gelden. Geconcludeerd wordt dat de besteding van de 

NPO-gelden invulling krijgt op de scholen en dat een GMR hier weinig invloed 

op kan uitoefenen. De GMR kan de MR’en op de scholen volgen. 

  

 Een GMR-lid geeft als voorbeeld de ingekochte uren voor inzet van 

huiswerkcentra; hoe wordt hun werk geschaduwd? Het gevaar is dat docenten 

straks niet weten wat is gedaan, omdat de taakuren van de docenten vol zijn.  

  

 De GMR zal in deel 2 hun zorgen delen met de bestuurder.   

 De leerling wordt gevraagd naar zijn ervaring met de begroting. Voor hem was 

het de eerste keer om een begroting te zien en hij vond het leuk om te doen. 

  

 In deel 2 zal aangegeven worden dat er geen grote zorgen om de begroting 

zijn. Een aanvullende vraag over de extra fte/flexibele schil wordt gesteld en 

de ambitie voor verbinding tussen de scholen voor de NPO-gelden zal worden 

benoemd.  

  

 Een GMR-lid vraagt of het handig kan zijn voor de leesbaarheid om een 

concluderende samenvatting te ontvangen; de GMR-leden zijn immers geen 

experts.  

  

 Met betrekking tot de NPO-gelden stelt zij voor om als GMR een 

onderzoeksvraag te formuleren en deze aan de scholen voor te leggen.  

  

 Een ouder geeft aan inhoudelijke vragen op bladzijde 15 en 16 te hebben; 

deze stelt zij in deel 2.  
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08.6 Leerlingenstatuut   

 De voorzitter geeft aan de leerling een mail gestuurd te hebben en vraagt de 

leerling het leerlingenstatuut op te nemen met de leerlingen uit de MR’en van 

de scholen. Na afloop van de vergadering spreken de voorzitter en leerling dit 

door. 

  

    

08.7 Activiteitenplan / werkdocument   

 De voorzitter geeft aan dat het definitieve werkdocument gereed is. Zij zal dit 

delen in MSTeams. 

  

vz 

    

08.8 Rondvraag   

 Een GMR-lid vraagt naar de stand van zaken van de Havo bovenbouw van 

Schoonoord Doorn/Next Door. In deel 2 wordt dit aan de bestuurder gevraagd. 

  

    

 Commissie Vlootschouw   

 De voorzitter geeft een korte terugkoppeling van de commissie Vlootschouw. 

Er wordt gediscussieerd over het toepassen van de vlootschouw bij werving & 

selectie. Initieel is een vlootschouw niet bedoeld voor het gebruik bij werving 

& selectie. Vlootschouw is bedoeld om een gebalanceerde populatie in een 

team te hebben.  

  

 Verder wordt gesproken over het delen van informatie met de medewerker; 

wat is transparant? In de commissie Vlootschouw wordt aangegeven dat de 

matrix er is voor de schoolleiding; er wordt geen informatie teruggekoppeld. 

  

 Een ouder stuurt een voorbeeld matrix aan de voorzitter.   

 De voorzitter vindt dat er onvoldoende is geborgd dat de GMR kan meekijken 

hoe het proces van de vlootschouw verloopt. Een ouder stelt voor dat 

Vlootschouw de komende twee jaar 1-2 keer per jaar wordt geagendeerd voor 

de GMR. 

  

 Een GMR-lid vraagt naar het aantal gesprekken dat wordt gevoerd; zij leest 

tenminste 1, maar wat houdt performance management in? Performance 

management is de gesprekscyclus. 

  

    

 Deel 2   

08.9 Notulen GMR-vergadering 2021-07, d.d. 1 november 2021   

 Pagina 3-4, agendapunt 07.13 Buitenlandse schoolreizen 

Ouder: maakt zich zorgen over de sociale emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen; een buitenlandse reis is hiervoor heel belangrijk. Zij is bang voor 

tweedeling onder de leerlingen. Het is belangrijker dat er iets gedaan wordt. 

moet zijn 

Ouder: maakt zich zorgen over de sociale emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen; een buitenlandse reis is hiervoor heel belangrijk. Zij is bang voor 

tweedeling onder de leerlingen. Het is nog belangrijker dat er een schoolreis 

wordt georganiseerd in Nederland of net over de grens. 
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 Naar aanleiding van: 

Pagina 3, agendapunt 07.12 Loopbaanontwikkelingsbeleid 

Er wordt gevraagd of er zicht is hoe loopbaanontwikkelingsbeleid in de scholen 

is opgepakt. Via de weekberichten en op intranet is 

loopbaanontwikkelingsbeleid verspreid; er is nog niets over terug gehoord. 

 

 

    

 Pagina 3-4, agendapunt 07.13 Buitenlandse schoolreizen 

Een ouder vraagt of de notitie ook met de GMR wordt gedeeld? De bestuurder 

geeft aan dat de notitie er niet is gekomen, omdat bij navraag bij 

verschillende organisaties het antwoord zo kort en bondig was dat het een hele 

kleine notitie zou worden. Met het GMT is tot twee keer toe over het 

onderwerp Buitenlandse schoolreizen gesproken; niemand ziet enige ruimte 

om op dit moment iets te organiseren. 

 

 

    

 De notulen van de GMR-vergadering 2021-07, d.d. 1 november 2021 worden 

zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

    

08.10 Bestuursmededelingen   

 Het afscheid van Stan Poels en Peter van Dijen vindt plaats op 7 april 2022.   

    

 De bestuursmededelingen worden kort besproken.    

 Buitenlandse reizen. Een ouder geeft aan het jammer te vinden dat niet 

verder is gekeken dan de huidige maatregelen. De bestuurder geeft aan dat de 

schoolleidingen niets zien in het belasten van collega’s met de organisatie van 

een reis, mede omdat niet teruggevallen kan worden op de organisatie van 

eerdere reizen. Dit geldt voor alle scholen. 

  

 De voorzitter zegt verbaasd te zijn, omdat voor de London reis van ReviusWijk 

een alternatief wordt aangeboden in Tilburg. De organiserende collega’s 

krijgen hier energie van.  

  

 De bestuurder geeft aan dat dit is wat hij uit de scholen heeft teruggekregen 

en er is gevraagd om een algemeen standpunt te bepalen. 

  

 Stand van zaken De Sprong. Een GMR-lid vraagt of er een planning is om iets te 

gaan doen en vraagt of het er zorgelijk uitziet? De bestuurder geeft aan dat 

het er anders uitziet. Er worden op het moment scenario’s/denkrichtingen 

bekeken die niet concreet zijn.  

  

    

    

08.11 Financiële rapportage t/m oktober 2021 + Verzuimcijfers t/m oktober 2021   

 Hoofd Financiën geeft eend korte toelichting; dit is de eerste rapportage met 

een prognose.  

  

 De voorzitter vraagt of de cijfers tegenvallen? Hoofd Financiën geeft aan dat 

de loonkosten voor CLZ en ReviusWijk een overschrijding laten zien in de 

begrote fte’s. 

  

 Een ouder mist een oordeel; wat vinden we ervan? Zij daagt de bestuurder en 

hoofd financiën uit meer oordeelvormend te zijn. De bestuurder gaat de 

uitdaging aan en zegt dat voorliggend een letterlijke rapportage is en dat geen 

analyse is gegeven. 
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 De bestuurder zegt dat als de leerlingen aantallen bekend zijn op een nieuwe 

manier begrotingstechnisch te willen kijken. Dit wordt geagendeerd voor de 

GMR d.d. 23 mei 2022. 

  

bestuur

der 

    

 Verzuimcijfers t/m oktober 2021   

 De verzuimcijfers worden volgende keer op een nieuwe wijze gepresenteerd.   

    

08.12 Bestuursbegroting   

 Een ouder doet het woord namens de financiële commissie. Zij geeft aan dat 

het gewaardeerd is dat de commissie vooraan in het proces is meegenomen in 

de besprekingen. 

  

 Er wordt gevraagd hoe omgegaan wordt met de extra fte/flexibele schil als de 

NPO-gelden ophouden? Hoofd Financiën geeft aan dat als de NPO-gelden niet 

structureel zijn, afscheid genomen moet worden van tijdelijke krachten. 

Mogelijk wordt een deel opgevangen door natuurlijk verloop en kunnen goede 

krachten daar weer ingezet worden. De bestuurder voegt toe dat voor de extra 

fte een aparte kostendragerplaats is aangemaakt en dat hierop strak wordt 

gestuurd. 

  

 Een ouder kan zich voostellen met het huidige lerarentekort dat je mensen 

wilt behouden. De bestuurder zegt dat hier zeker naar gekeken worden, ook 

nu uit de kabinetsformatie blijkt dat de NPO-gelden mogelijk deels structureel 

worden. 

  

 Een ouder vraagt naar de digitalisering in het onderwijs en de gegeven implus. 

Hoe wordt binnen de CVOGroep over digitaal onderwijs gedacht in verhouding 

tot de regels? De bestuurder geeft aan dat de onderwijsinspectie meebeweegt 

betreffende de wet- en regelgeving, zo is de bepaling van onderwijstijd 

aangepast. 

  

 Binnen de scholen worden op dit moment de middelen/gelden gebruikt voor: 

1. Repareren 

2. Onderwijsproces anders organiseren (renovaties, manier van onderwijs 

geven) 

3. Innovatie onderwijs; het is belangrijk dat straks de middelen/gelden 

structureel worden gebruikt voor innovatie. 

  

 Een ouder vraagt naar de ambitie van de CVOGroep ten aanzien van digitaal 

onderwijs? De bestuurder geeft aan dat onderwijsontwikkeling aan de scholen 

is. Wel zegt hij graag een kennisplatform in te willen richten voor alle scholen 

zodat van elkaar geleerd kan worden en kennis kan worden gedeeld. 

  

 Een GMR-lid vraagt naar het kennisplatform; wordt dit meegenomen voor de 

toekomst? Is er ruimte voor op de scholen of is de werkdruk te hoog? De 

bestuurder geeft aan dat hiervoor ruimte gecreëerd moet worden; er zijn nog 

geen concrete acties. De scholen zijn nu bezig met repareren en het 

onderwijsproces anders te organiseren. De komende maand zal de vraag voor 

een kennisplatform worden herhaald.  

  

 De voorzitter deelt de zorg van de GMR of de NPO-gelden op de scholen goed 

worden besteed; wordt er geleerd van elkaar en komt het vliegwiel voldoende 

op gang? De bestuurder herkent de vraag; op schoolniveau wordt gemonitord 

op bestuursniveau wordt gestuurd. 
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 Er wordt gevraagd naar de twijfel van de voorzitter. Als voorbeeld geeft zij de 

nulmeting van de leerlingen; wie gaat de uitkomsten oppakken; is er ruimte in 

het taakbeleid? Op de eigen afdeling ziet de voorzitter weinig terug. 

  

 De bestuurder zegt dat de inzet van de NPO-gelden teruggezien wordt in de 

MR’en van de scholen. Verder zegt hij weer taakbeleid te horen; de NPO-

gelden gaan niet helpen om de 1659 uur te veranderen. 

  

 Een ouder vraagt wat extra taalbeleid is? De bestuurder geeft aan dat dit voor 

statushouders is die de taal niet machtig zijn. 

  

 Verder wordt gevraagd naar de afwijzing van de verstening van het 

brugklaspaviljoen van ReviusDoorn. Hoe verder? De bestuurder zegt dat andere 

middelen gevonden dienen te worden; hij kan hier verder nog niets over 

zeggen. 

  

 De NPO-gelden zijn per leerling in de begroting verwerkt; volgend schooljaar is 

het bedrag iets minder dan dit jaar. 

  

    

08.13 Vakantierooster 2022-20223   

 De bestuurssecretaris geeft een korte toelichting en de voorkeur gaat uit voor 

scenario 1 met 2 weken meivakantie.  

  

 De GMR raadpleegt voor donderdag de MR’en van de scholen. Vrijdag dient het 

gekozen scenario regionaal gedeeld te worden. 

  

    

08.14 Rondvraag   

 De bestuurssecretaris bedankt voor de samenwerking en zegt tot ziens op  

7 april 2022. De voorzitter bedankt de bestuurssecretaris voor de 

samenwerking. 

  

    

 Een GMR-lid heeft de vraag gekregen of de reiskostenvergoeding kan worden 

verhoogd in verband met de hoge brandstofprijzen. De bestuurder geeft aan 

dat dit een CAO aangelegenheid is en het antwoord is nee. 

  

    

 Een GMR-lid vraagt naar de stand van zaken van de Havo bovenbouw van 

Schoonoord Doorn/Next Door. De bestuurder geeft aan dat het om een pilot 

gaat van 4-5 leerlingen. De leerlingen staan ingeschreven in Zeist en 50% van 

het vakkenaanbod wordt in Doorn gevolgd. De pilot is georganiseerd in het 

kader van onderwijs anders organiseren. De bestuurder heeft in een gesprek 

met het bestuur van Nuova een signaal afgegeven en dat het netjes was 

geweest dat de CVOGroep vooraf was geïnformeerd. De bestuurder snapt de 

zorg. 

  

    

 De voorzitter heeft een mail ontvangen van een afwezig GMR-lid met 

betrekking tot het gebruik van de privé mobiel voor het inloggen op systemen 

met verifcatie. Is dit wenselijk? De bestuurder vraagt de mail door te sturen 

aan de bestuurssecretaris, zodat de vraag doorgespeeld kan worden aan Pim 

van Duuren. 

  

    



 

 

   Notulen 

GMR-vergadering 2021-08   Pagina 7 van 7 

 

 

 Deel 3   

08.15 Korte terugblik op de vergadering   

 De vergadering wordt kort teruggeblikt. Een GMR-lid geeft aan de 

ondersteuning bij het vormen van een mening prettig te vinden. 

  

    

 De voorzitter zal een mail met data uitsturen voor de voorbereiding van het 

GMT -GMR. 

  

    

08.16 Bestuursbegroting, ter instemming   

 De GMR stemt in met de bestuursbegroting. De bestuurder zal worden 

gevraagd om een concluderende paragraaf toe te voegen; een leeswijzer. 

  

    

 Vakantierooster 2022-2023   

 De GMR stemt in met scenario 1, twee weken meivakantie.    

    

08.17 Rondvraag   

 • Stand van zaken NPO-gelden op de scholen → is aan de orde geweest. 

• - GMR-GMT d.d. 12 februari 2022 → is aan de orde geweest. 

  

    

 

 

 

 Actielijst   

    

Notulen Omschrijving 
Actie houder 

Deadline 
Status

1 

2020-03 Evaluatie projecten ten laste van surplus vermogen Bestuurder 14-02 2022 L 

2021-05 Klachtenregeling bekijken op veroudering (nav brief 

Zwi Hartog) 

Bestuurder 14-02-2022 L 

2021-08 Nieuwe manier begrotingtechnisch kijken als 

leerlingenaantallen bekend zijn. 

Bestuurder 23-05-2021 L 

2021-08     

     

     

 

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


