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Vergadering GMR-vergadering 2018-07 

Datum Maandag 5 november 2018 

Plaats CCZ, Zeist 

 

Aanwezig Namens Code 

Dhr. Esse van den Burg (vz) Revius Doorn EB 

Dhr.  Jos Heuver Seyster College JH 

Dhr. Arnoud Bosse Christelijk Lyceum Zeist AB 

Dhr. Harm Loman Christelijk College Zeist HL 

Mw. Jolanda Doornenbal Revius Wijk JB 

Dhr. Arne Breunesse Ouder Revius Doorn ABr 

Dhr. Stan Poels Bestuurder (aanwezig deel 2) SP 

Dhr. Peter van Dijen CVO Groep (aanwezig deel 2) PD 

Dhr. Job van der Mijl CVO Groep P&O (aanwezig deel 2) JM 

Mevr. Astrid van Kooten (not)   

    

Afwezig   

Mw. Noela de Goede Christelijk Lyceum Zeist NG 

Mw. Nisrine Boughrara Leerling Revius Doorn NB 

Dhr. David van Veenendaal Leerling Christelijk Lyceum Zeist DV 

   Actie 

07.1 Opening   

 De voorzitter opent de vergadering.   

    

07.2 Vaststelling agenda / mededelingen   

 De agenda wordt vastgesteld.   

    

 Mededelingen   

 De voorzitter deelt mee dat Ingrid Muller in de GMR-vergadering van  

10 december 2018 iets komt vertellen over het project dat zij uitvoert voor 

P&O. 

  

 De voorzitter vraagt wie plaats wil nemen in de financiële commissie voor het 

voorspreken van de begroting. De voorzitter en een GMR-lid zullen  

6 december 2018 de voorbespreking met Wim van der Tas doen. 

  

    

07.3 Ingekomen stukken   

  Besluitenbrief d.d. 1 oktober 2018   

 Financiële rapportage t/m september 2018 +verzuimcijfers 

 Fusie Effect Rapportage CVOG – Beukenrode Onderwijs 

 Vakantierooster 2019-2020 

  

    

07.4 Vacatures GMR   

 Vanuit Revius Wijk zal er geen leerling worden afgevaardigd. Een ouder van 

het Seyster College en CCZ zullen benaderd worden voor de GMR.  
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07.5 Doornemen agendapunten   

 Fusie Effect Rapportage   

 De GMR discussieert over voorliggend document. De volgende punten worden 

genoemd: 

 Het is een ‘levend’ document en dus niet de definitieve versie. 

 Wordt door de GMR gekeken of de fusie verstandig is of niet?  

 Hoe risicovol is de fusie? 

  

  Het geld dat betaald voor leerlingen die afstromen naar speciaal 

onderwijs, blijft dit nu binnen de CVOGroep?  

 Uit welke algemene reserve wordt het tekort betaald? 

 Wat gaat de fusie de CVOGroep opleveren? 

  

    

 Vakantierooster   

 De voorzitter vraagt zich af wat onder een feestdag wordt verstaan?   

    

07.6 Terugblik bijeenkomst RvT   

 Dit agendapunt wordt in deel 2 met de bestuurder besproken.   

    

07.7 Rondvraag   

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   

    

 Deel 2 met bestuurder   

07.8 Verslag GMR-vergadering, d.d. 1 oktober 2018    

 Pagina 3, agendapunt 6.10 Opbrengstenkaart 

….. dat in 2020-2021 een de onderwijsinspectie… moet zijn …. dat in 2020-

2021 door de onderwijsinspectie… 

  

    

 Naar aanleiding van:   

 Agendapunt 6.12, Gebruikersovereenkomst lockers   

 De bestuurder deelt mee dat een protocol lockers is gemaakt en rond zal 

worden gestuurd.  

  

 Agendapunt 6.13, Onderwijstijd   

 Er wordt gevraagd of al iets is gedaan aan het sturen op eenzelfde registratie. 

De bestuurder geeft aan dat het gaat om het stellen van de goede vragen. Dit 

zal bij het opvragen van gegevens de volgende keer worden gedaan.  

  

    

 Het GMR-verslag d.d. 1 oktober 2018 wordt vastgesteld en goedgekeurd.   

    

07.9 Bestuursmededelingen   

 De voorzitter vraagt de bestuurder of de aanbesteding busvervoer een nadeel 

is van groter worden? De bestuurder geeft aan dat er geen voor- of nadeel aan 

aanbesteding zit; er worden dezelfde eisen aan iedere partij gesteld. De 

genodigde partijen voor inschrijving, zijn partijen waar de CVOGroep al zaken 

mee doen. 
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07.10 Financiële rapportage + verzuimcijfers t/m september 2018   

 De bestuurder geeft een korte toelichting op de financiële rapportage. De 

samenvatting is de belangrijkste paragraaf. De bestuurder geeft verder aan 

dat de aanvragen voor het ‘surplus’ van de begroting in het GMT zijn 

behandeld. De voorzitter vraagt of voor 2019 weer negatief wordt begroot. De 

voorzitter antwoordt bevestigend.  

  

 De voorzitter vraagt of het mogelijk is de bolletjes op pagina 3 te wijzigen in 

een percentage? De bestuurder gaat na of dit mogelijk is. 

 bestuu

rder 

 Er wordt gevraagd of het geld vanuit het samenwerkingsverband naar de 

scholen gaat en of dit geld aan ‘zorg’ besteed dient te worden? De bestuurder 

zegt dat het zeker de bedoeling is dat het geld aan ‘zorg’ wordt besteed. De 

scholen worden één keer per jaar gevraagd om verantwoording af te leggen 

hoe het geld is besteed.  

  

    

 Verzuimcijfers   

 De verzuimcijfers zijn in september licht gedaald. Binnenkort is er een 

managers overleg (voorheen teamleidersoverleg) waar de arbodienst iets komt 

vertellen over ziekteverzuim.  

  

 De bestuurder geeft aan dat het de GMR vrij staat de arbodienst uit te nodigen 

voor een GMR-vergadering.  

  

    

07.11 Fusie CVOG – Beukenrode Onderwijs   

 De bestuurder geeft een korte toelichting op de Fusie Effect Rapportage; hij 

geeft aan dat het document steeds een stukje completer wordt om uiteindelijk 

naar het DUO te sturen. De RvT’s  en MR’en van beide organisaties dienen 

advies uit te brengen. De RvT van de CVOGroep heeft positief geadviseerd.  

  

 Een nieuw ontwikkeling in de fusie heeft zich voorgedaan. De bestuurder heeft 

met de vakbonden gesproken en daarbij hebben de vakbonden aangegeven dat 

er een mogelijkheid bestaat dat het personeel van Beukenrode overgaat naar 

de cao VO. Op 21 november 2018 wordt hiervoor een stappenplan van de 

vakbonden verwacht. Daarna zal de CVOGroep een en ander op betaalbaarheid 

en haalbaarheid moeten toetsen. Hierdoor zal de datum 1 januari 2019 niet 

worden gehaald. 
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 Een GMR-lid vraagt of het geld dat betaald wordt voor leerlingen die afstromen 

naar speciaal onderwijs binnen de CVOGroep blijft. De bestuurder geeft aan 

dat het geld binnen de CVOGroep blijft. Voor externe scholen ligt dit anders.  

De voorzitter vraagt uit welk eigen vermogen eventuele tekorten worden 

gedekt. De bestuurder geeft aan dat er na de fusie nog maar één eigen 

vermogen is.  

De voorzitter vraagt naar het artikel in de Stichtse courant met de 

toestemming van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De bestuurder geeft aan 

dat de gemeente toestemming moet geven voor de gebouwen.  

De voorzitter vraagt of er vanuit de MR van  Beukenrode een 

vertegenwoordiging in de  GMR komt? De bestuurder geeft aan dat de insteek 

is dat één persoon vanuit de MR Beukenrode wordt afgevaardigd naar de CVO 

GMR.  

 

  

 De voorzitter vraagt naar de uitkomsten van de due diligence? De bestuurder 

geeft aan dat due diligence wordt uitgevoerd in opdracht van de RvT’s van 

beide organisaties en dat de RvT’s een advies geven op basis van de due 

diligence.  

  

 Een GMR-lid vraagt of Beukenrode begeleid wordt als de fusie doorgaat? De 

bestuurder geeft aan dat de locatieleider directeur zal worden en dat de 

school de verandering doorvoert.  

  

 De bestuurder geeft aan dat de angst van Beukenrode is dat zij hun autonomie 

kwijtraken. Nadat het stappenplan van de vakbonden is ontvangen, wil de 

bestuurder in december wel de vervolgstappen kenbaar maken.  

  

 De GMR geeft aan in principe positief tegenover de fusie te staan; zij zijn wel 

benieuwd naar het einddocument FER.  

  

    

07.12 Vakantierooster 2019-2020   

 De bestuurder geeft een toelichting op de totstandkoming van het 

vakantierooster 2019-2020; het PO en VO hebben overeenstemming over één 

week meivakantie. Het PO wil graag nog een week Pinkstervakantie; dit is voor 

het VO niet mogelijk in verband met de eindexamens.  

  

 De voorzitter vraagt hoe het zit met feestdagen? Feestdagen zijn 2e kerstdag, 

2e paasdag, 2e pinksterdag, Hemelvaart, Koningsdag. Er zijn maximaal 4 

feestdagen per vakantierooster.  

  

 Het vakantierooster 2019-2020 wordt meegenomen in de MR’en van de 

scholen. De scholen kunnen nog twee dagen zelf invullen.  

  

    

07.13 Ontwikkeltijd docenten   

 De bestuurder refereert aan de vorige GMR-vergadering en het voorstel om een 

externe projectleider aan te trekken. De bestuurder heeft hiervoor een 

projectleider van Rijnconsult geselecteerd. In het GMT d.d. 5 november 2018 

is discussie ontstaan over wat de projectleider gaat doen. Op 26 november 

2018 zal de projectleider een presentatie geven in het GMT. De bestuurder 

geeft aan dat een en ander wordt vervolgd.  

  

    

07.14 Terugblik bijeenkomst RvT   



 

 

   Notulen 

GMR-vergadering 2018-07   Pagina 5 van 5 

 

 De bestuurder geeft aan de terugblik van de bijeenkomst RvT graag te willen 

doen in het bijzijn van de leerling. 

  

    

07.15 Rondvraag   

 Een GMR-lid vraagt naar de werkgroep OOP loopbaan? Hoofd P&O geeft aan dat 

de werkgroep een aantal keer bijeen is geweest en dat de eindrapportage 

wordt opgemaakt om voor te leggen aan de werkgroep. Daarna wordt de 

rapportage geagendeerd voor de GMR.  

 

 

    

 Deel 3   

07.16 Fusie CVOG - Beukenrode   

 De GMR onthoudt zich van advies / instemming totdat meer duidelijk is over 

de overgang naar de CAO VO en er een definitief document ligt.  

  

    

07.17 Scholing   

 De voorzitter heeft contact gehad met de AOB; een basisscholing zal worden 

gegeven voor GMR en MR’en van de scholen. Aandachtspunt zal zijn waar de 

scheiding ligt of iets in een MR of GMR behandeld dient te worden. Mogelijke 

data zijn 10 januari 2019 en 24 januari 2019 van 15.30 – 19.30 uur.  

  

    

07.18 Data aftreden GMR-leden   

 De voorzitter vraagt de GMR-leden aan te geven wanneer zij aftreden, zodat 

geanticipeerd kan worden op opvolging.  

  

    

07.19 Rondvraag   

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.    

    

07.20 Actielijst   

    

Notulen Omschrijving 
Actie 

houder 
Deadline 

Status
1 

2018-01 In beleidsuitgangspunten actuele thema’s benoemen Bestuurder 01-10-2018 L 

2018-04 Financiële rapportage: bolletjes vervangen in 

percentage? 

Bestuurder 10-12-2018 L 

2018-05 Terugblik bijeenkomst RvT agenderen voor 10-12-2018 Voorzitter 10-12-2018 L 

2018-06 Eindrapportage werkgroep OOP loopbaan agenderen 

voor GMR 

Bestuurder 30-01-2019 L 

2018-07 Datum scholing GMR en MR’en vastleggen Voorzitter 10-12-2018 L 

 

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


