
 

GMR 13 december 2022 - 1 - 

 
Verslag GMR-vergadering 13 december 2022 

Aanwezig: Het Duet Personeelsgeleding Marcella Bax 
 Het Duet Oudergeleding Maaike Roseboom, voorzitter 
 De Kwikstaart Personeelsgeleding Nathalie van den Heuvel 

De Kwikstaart Oudergeleding Hester van der Putten 
 De Springschans Personeelsgeleding Daan Bartels 
 De Springschans Oudergeleding Sekhar Lahiri 
 ´ t Startnest Personeelsgeleding Tanja Wijnands   

De Vuurvogel Personeelsgeleding Marjolein van Hoorn  
De Vuurvogel Oudergeleding Damia Beddouj,  

 De Zon Personeelsgeleding Marjoleine Hoekstra  
 
 Wijzer aan de Amstel directeur-bestuurder  Ronald Akkerboom (Rak) 
  
Afwezig mb: ’t Startnest Oudergeleding vacature 
 De Zon Oudergeleding vacature vervuld 
 
Verslag: Mia Olthof 
 
Gast:  Monique Link, HRM  
 Jan van der Vliet, controller ObT 
 
 
1. Opening  
Mevrouw Maaike Roseboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 
2. Besloten vooroverleg GMR 
 
3. Mededelingen 

- De controller neemt vanaf 20.30 deel aan de vergadering om de begroting te bespreken.  
 

4. Verslag d.d.20 september 2022 
De lijst van aanwezigen wordt aangepast. 
Het gecorrigeerde verslag  wordt vastgesteld en op de website geplaatst. 
 
5. Meerjarenformatiebeleid 2022-2025 
De aanwezigen bespreken het voorliggende stuk n.a.v. vooraf door de GMR gestelde vragen hierover. 
Monique Link en Ronald Akkerboom beantwoorden de vragen en mevrouw Link noteert de 
voorgestelde aanpassingen. 
 
6. Begroting 2023-2026 
De heer Jan van der Vliet neemt via Teams deel aan de vergadering. Hij bespreekt de begroting met 
de leden van de GMR en beantwoordt gestelde vragen. 

• De bekostiging wordt nu bepaald door de leerlingtelling van 1 februari – voorheen 1 oktober 
telling. De leerlingtelling bepaalt de bekostiging. De prognose is dat de leerlingaantallen 
stabiel blijven. 

• De bekostiging van personeel en materieel is vereenvoudigd. De rekentools gewogen 
gemiddelde leeftijd (GGL) en onderscheid onderbouw/bovenbouw worden niet meer 
toegepast (veranderde regelgeving). 

• De NPO-gelden zijn vrijgegeven. Deze lopen in juli af en zijn verlengd tot juli 2025.. Er is geen 
terugbetalingsverplichting, wel wordt verantwoording gevraagd in het jaarverslag. De 
gemeenten hebben ook NPO-gelden ontvangen. Het is aan de gemeente om zelf te bepalen 
hoe en waaraan dit geld wordt uitgegeven. 

• Toedeling budgetten: de verdeling is gemaakt door ObT zodat indexaties gemaakt kunnen 
worden. Dit geeft duidelijkheid. 
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• Budgetsysteem materieel: het systeem is gestoeld op de solidariteitsgedachte. Een school in 
een nieuw gebouw gebruikt minder van dit budget dan een school in een oud gebouw.  

• Blz. 8:Investeringen: geeft een overzicht voor de komende jaren (meerjareninvesteringsplan). 
De gemeente is economisch eigenaar van de schoolgebouwen, de stichting is juridisch 
eigenaar. De stichting is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar bij een grote 
renovatie of verbouw is de gemeente verantwoordelijk. 

• Formatie: de FTE’s lijken af te nemen. Dit heeft te maken met het afschaffen van de rekentool 
GGL. 

• Blz. 9 Exploitatiebegroting: deze is op blz. 10 uitgesplitst. De politiek zinspeelt erop dat er een 
tegemoetkoming in de energiekosten wordt opgenomen in de voorjaarsnota. In dat geval zal 
de exploitatiebegroting er anders uitzien. 

• Ontwikkeling van eigen vermogen: De bovenmatige reserve stijgt vanwege de NPO-gelden. 
Ook geld dat niet aan personeel kan worden uitgegeven – er is een lerarentekort – is hier in 
opgenomen. De stichting kan goed verantwoorden welke doelstellingen worden toegepast om 
de reserve omlaag te brengen. 

• Vragen gekoppeld aan Meerjarenformatiebeleid: 
- Inzet NPO-gelden: beantwoord in begroting; 
- IMC-weekend school  (Vuurvogel) betaald uit NPO-gelden; 
- Payroll lasten gaan omlaag: de gegevens tot juli 2023 zijn bekend en dus begroot tot 

juli 2023. Daarna is minder begroot want onbekend hoe deze lasten zich zullen 
ontwikkelen; 

- Reserves: beantwoord in begroting; 
- Arbeidsmarkttoelage: deze stopt in 2023. Het wordt in een andere vorm voortgezet 

maar het effect daarvan is nog niet bekend.  
GMR De GMR zal in de eigen korte reflectie en interne bespreking haar advies t.a.v. de begroting 

vastleggen. 
 

7. Vakantierooster 
De GMR valt op dat er een foutje is in de vakantierooster. Koningsdag is op zaterdag 27 april 
(er staat donderdag). 

GMR De GMR zal in de eigen korte reflectie en interne bespreking haar advies t.a.v. het 
vakantierooster vastleggen. 

 
8. Koersplan 
De GMR krijgt uit handen van de directeur-bestuurder de verantwoordingsversie van het Koersplan. 
De GMR is bij het proces van het Koersplan betrokken geweest. De GMR heeft  o.a. een bijeenkomst 
hierover bijgewoond in het voorjaar van 2022. De RvT stelt het Koersplan vast (opdracht aan de 
stichting). Dat wat er uit voortvloeit – de uitvoerende kant – komt terug in de GMR. 
Er wordt nu gewerkt aan een verschijningsvorm van het Koesplan. 
 
9. Korte reflectie en interne bespreking GMR 
 

 
31 januari 2023 

 
 RvT-GMR vergadering 19.00 uur – 20.00 uur 

 
20.00-22.00 uur reguliere GMR-vergadering 

 
Locatie: De Springschans 
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Besluitenlijst 2022 
 

Nr   

   

8 GMR stelt het Medezeggenschapsreglement 2022 vast 5 juli 2022 

7 P-GMR stemt in met de tijdelijke uitbreiding reiskostenvergoeding voor OP 5 juli 2022 

6 P-GMR stemt in met scholingsovereenkomst behorende bij gesprekkencyclus 5 juli 2022 

5 Vergaderschema 2022-2023 vastgesteld 31 mei 2022 

4 De P-GMR stemt - met beperkingen - in met de gesprekkencyclus  31 mei 2022 

3 De P-GMR stemt in met het functiehuis versie 20220516 31 mei 2022 

2 De P-GMR adviseert positief over arbodienst Spoor3 31 mei 2022 

1 De GMR adviseert positief over de begroting 25 januari 2022 

 
 


