
Notulen GMR vergadering 19 november 2019 
 
Locatie: Het Kompas, De Meent 3, Leusden 
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Afmelding van Michiel gekregen 
Afmelding van Ernestien gekregen 
 
Concept begroting 2020 (bijgaand) 

Overschrijding in de begroting. 
Een van de punten is de zij instromers. 
Investering was niet raadzaam op dit moment. Wanneer er wel gelden komen vanuit de 
overheid na de staking, kan het bestuur daar alsnog iets in gaan doen. 
Budget voor 5 gelijke dagen rooster is teruggebracht.  
Er wordt geïnvesteerd in bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het regelen van de pauze 
diensten. 
Onderhoudsvoorziening zal opgehoogd moeten gaan worden. Er zal een narekening plaats 
gaan vinden. 
Loonkosten gaan omhoog, schoonmaakkosten vallen tegen. 
Nog niet in de begroting staan gelden vanuit een rechtszaak. 
Over twee jaar stopt de begroting van de fusies en moet dat worden ingelopen. 
Formaties: Er zijn scholen die aan het groeien zijn. Er wordt voorgefinancierd. Er moeten 
goede keuzes gemaakt worden in de combinatiegroepen, leerkrachten en klaslokalen. 
Kosten voor het generatiepact. Alle mensen die interesse hebben inventariseren en daar 
moet geld voor apart gezet worden. Dus ook een reden voor de overschrijding. 
Leerkracht tekort: 
-zij instromers (in de toekomst wellicht wel bekostigen) 
-huidige personeel (voila vitaal etc.) 
Verloop op onze scholen is vrij laag. 
Gesprekken met KPOA en in de eigen organisatie om een betere begeleiding te krijgen voor 
zij instromers. 
Waarschijnlijk zal er geen CAO afgegeven worden. Dat kan betekenen dat je als bestuur 
veel geld binnenkomt, maar dat geeft dan een vertekend beeld af. 
Acules wordt verhoogd. Twee contracten waarin er een compleet onderhoud gedaan gaat 
worden. 
Het bedrag wat vrij zou komen omdat er nu 1 bestuurder komt, wordt wel weer grotendeels 
ingezet. 
Er wordt gezocht naar een andere accountant. 
Op 1 december begint Akke en zal alles langzaam aan overgedragen gaan worden. 
Wichert zal een MR vergadering bij gaan wonen op de Holm vanwege het nieuwe gebouw 
en schoolplein. 
 



Bezetting GMR / voorzitterschap 

30 november 2019 is de sluiting voor het werven van een nieuw GMR lid. Komende 
bijeenkomst zal de GMR stemmen en beslissen wie het gaat worden. 
Communicatie tussen MRen en GMR moet verbeterd worden. Dit zal een bespreekpunt 
moeten worden richting Akke. 
 
Eerst moeten alle documenten binnen zijn vanuit het bestuur. In de volgende vergadering in 
december bespreken in de GMR en verbeterpunten en vragen/opmerkingen worden daarna 
eventueel gemaild. 
 
Welke informatie moet door naar de MR? 
Op dit moment zijn er vanuit de GMR geen lopende zaken vanwege de bestuurswissel en 
stemming gaat plaatsvinden voor een nieuw lid. Dit zal gemaild worden naar de MRen via 
Christie. 
 
Afscheid CvB 
Afscheidskado vanuit de GMR wordt geregeld en bekostigd vanuit de GMR pot. 
 
Rondvraag 
Extra vergadering ivm de stemming op 9 december 2019 om 20:00u. op de Rossenberg. 

 


