Verslag van de digitale vergadering van de GMR
14 december 2020
Aanwezig:

de heren: G. van Son, E-O Griep en J. Hendrickx
de dames: C. Bernhart, B. Horn, C. de Wit, N. Boerefijn, C. van Groesen,
W. Antheunisse, J. Buter, M. Luijten en B. Lodewikus

Tevens aanwezig: de heren N. Brans en T. Lauwen; college van bestuur
Afwezig met bericht: nvt
1. Opening en vaststellen van de agenda
De agenda wordt aangepast:
'Begroting' en 'procedure werving en selectie eindverantwoordelijk schoolleider' ter advisering
ipv ter info. Instemming gevraagd (officieel PGMR, maar wens van instemming gehele GMR) bij
plan inrichting stafbureau.
2. Notulen van de vergadering van 9 november 2020
Opmerking: Er zou een beperkte groep meedenken met het stuk betreffende inrichting
stafbureau. Dit is uiteindelijk door de gehele GMR gedaan.
De notulen worden vastgesteld.
3. Post
Ingekomen:
• Geen post
Uitgegaan:
• Brief aan CvB nav 09-11-2020: akkoord.
4. Plan inrichting stafbureau
Zowel GMR als CvB hebben de manier van voorbereiden van de stukken als prettig ervaren. De
GMR vindt het voorstel “inrichting van het stafbureau 'Delta Support'” duidelijk en goed
onderbouwd en stemt in met de voorgestelde inrichting. De door de GMR aangedragen naam
voor het stafbureau ‘Delta Support’ wordt overgenomen.
Een belangrijke doelstelling van de inrichting van ‘Delta support’ is dat deze afdeling de scholen
zal ontzorgen zodat de scholen zich kunnen richten op het primaire proces. De GMR wordt graag
op de hoogte gehouden van deze verschuiving van taken en gaat er vanuit dat
eindverantwoordelijk schoolleiders na inrichting van de support
afdeling ook geen bovenschoolse taken meer uitoefenen. Ook wordt de GMR graag op de hoogte
gehouden (tijdens GMR-vergaderingen) over de voortgang van de inrichting van
deze bovenschoolse ‘Delta support’ afdeling.
Het stafbureau zal gaan bestaan uit experts. Dit kunnen zowel internen als externen zijn. Voor
elke functie geldt: de beste kandidaat wordt gekozen.
De beleidsgroepen (bijv. HB, dyslexie, samenwerking jeugdzorg) raken het werk van de mensen
voor de groep. Alle medewerkers kunnen zich hiervoor aanmelden en dat zullen niet steeds
dezelfde collega's zijn. Aan medewerkers wordt gevraagd voor welke thema’s, beleidsgroepen

gevormd moeten worden. Het is aan CvB hoe dit georganiseerd en gefaciliteerd gaat worden.
Aan het hoofd van een beleidsgroep staat een kwartiermaker.
Vragen die gesteld werden:
• Is er een percentage van de vacatures die extern uitgezet worden? Controller; 50% intern en
50% extern. Onderwijs bij voorkeur door iemand uit eigen organisatie. Omscholen van
mensen is ook mogelijk. De kandidaat moet ontwikkelbaar zijn, maar als het beter is een
externe aan te trekken gaan we dat doen.
• Kan er een Q&A meegestuurd worden wanneer dit uitgerold wordt naar personeel? Ja, dat
komt er. 17 december komt brief voor medewerkers, waarin ook uitleg komt.
• Hoe snel moet deze afdeling staan? Er liggen nu te veel zaken stil. 18 december vacatures
vacant stellen. Maart/april zullen deze mensen beginnen. Dyade wordt pro forma opgezegd
(onvrede), zodat er overgestapt kan worden per 1e kwartaal 2021. Dit alles zal geëvalueerd
worden met GMR en directeuren.
• Blijft het huidige Delta kantoor aan de Ridderstraat? Nee, Westhoek heeft ruimtegebrek en
het huidige Delta-kantoor is te klein voor stafbureau. Er wordt gezocht naar bijvoorbeeld een
schoolgebouw wat niet meer in gebruik is, of een kantoor huren / kopen; besluit moet in het
voorjaar vallen.
• Opmerking: Bestuursadviseur is tot 1-10-2021 ipv 2022.
Conclusie: We kijken uit naar deze verbeterslag.
5. Begroting 2021
Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2021 heeft de GMR onderstaande
adviezen/opmerkingen:
• De begroting 2021 en volgende jaren is ten opzichte van de meerjarenbegroting voorgaand
jaar negatief bijgesteld en sluit voor een aantal jaren met een fors negatief resultaat. Gezien
de gezonde financiële situatie van Delta Onderwijs is dat op dit moment geen probleem mits
het evenwicht van baten en lasten op termijn weer wordt hersteld. In
de meerjarenprognose is dit herstel zichtbaar maar sturing om dit te bereiken is van groot
belang. De aankondiging dat trimester rapportages opgesteld en gedeeld gaan
worden waardeert de GMR in dit kader zeer.
• Het ministerie heeft afgelopen maand brieven verzonden naar Stichtingen met mogelijk een
bovenmatig eigen vermogen. Wij hebben begrepen dat ook Delta onderwijs een dergelijke
brief heeft ontvangen. De GMR vraagt u de inhoud van deze brief te delen en aan te geven
op welke wijze komende jaren invulling gegeven gaat worden aan de doelmatige besteding
van het bovenmatig eigen vermogen.
• Zoals toegelicht in de vergadering is de ontwikkeling van de personele lasten in 2020 zorgelijk
(86%). Het niveau van personele lasten is in de begroting 2021 aanzienlijk lager (ruim 81%).
Aangezien de oorzaken voor het niveau 2020 nog niet zijn uitgezocht is ook nog niet
duidelijke of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om het niveau van de begroting 2021
waar te maken. Er wordt in stappen afgebouwd. Er wordt een kleine slag om arm gehouden,
naar 84% is ook wenselijk. Er is zeker een risico. Maar volgens CVB wel aanvaardbaar. De
GMR ziet de analyse in januari met belangstelling tegemoet.
• In de bespreking is een aantal keer aangegeven dat er nog onduidelijkheden in de cijfers tov
de begroting aanwezig zijn. Voorgaande was dat ook zo, maar altijd helder bij het opstellen
van de jaarrekening. Dit CvB wil zichtbaar in control zijn en verlangt van Dyade meer
duidelijkheid ook bij tussentijdse cijfers.
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Op basis van de stukken kan de GMR niet vaststellen of er een verschuiving van verdeling
van bovenschoolse lasten naar scholen heeft plaatsgevonden. Wij gaan er nu vanuit dat
de verdeelsleutels niet zijn gewijzigd tov voorgaande jaren.
In de begroting is het voorstel verwerkt om de kosten van de bovenschoolse supportafdeling vooralsnog niet ten laste te laten komen van de schoolbegrotingen maar ten laste
van de algemene reserve te brengen. In aanvulling hierop geven wij u in overweging om ook
eventuele incidentele bovenschoolse lasten op deze wijze te verwerken en daarmee niet de
schoolbegrotingen te belasten. Dit voorkomt dat er op schoolniveau te snel maatregelen op
de werkvloer (het primaire proces) worden genomen om begrotingen sluitend te krijgen
terwijl later blijkt dat dit maar tijdelijk nodig was.
Tenslotte merken wij op dat wij het transparant belasten van de schoolbegrotingen met de
lasten die op schoolniveau worden gemaakt (bijvoorbeeld de personele last van
directeuren) ondersteunen. Daarbij geven wij u wel als advies zorgvuldig te kijken naar de
evenredige inzet vanuit de diverse scholen voor stichtingsbrede taken (biv corona
crisisteam). Met andere woorden hoe wordt voorkomen dat een paar scholen de last
dragen.

Het wettelijk verplichte bestuursformatieplan wordt ter instemming GMR in maart/april
voorgelegd aan de GMR.
Nog niet alle begroting per school zijn akkoord. In januari volgt met elke ES een gesprek over de
begroting en personele bezetting. Als aandachtspunt voor de schoolbegrotingen wordt
gesproken over incidentele bovenschoolse lasten die wel ten laste van de schoolbegrotingen
komen. (denk aan de kosten beleidsadviseur tot okt 2021). Dit zal in de besprekingen worden
meegenomen. Kosten stafbureau worden pas vanaf 2025 doorbelast naar de scholen.
Negatieve rente: onderzoek naar laten doen, advies gevraagd aan banken en lid RVT. We nemen
dit jaar de negatieve rente.
6. Procedure ‘werving en selectie eindverantwoordelijk schoolleiders’
De GMR heeft een helder stuk met een duidelijk proces ontvangen.
De GMR adviseert een soortgelijke procedure uit te werken voor de werving en selectie van
leerkrachten. We hebben uitleg gekregen over organigram.
CVB is eindverwantwoordelijk en dient nadrukkelijke een rol te hebben om deze
verantwoordelijkheid te kunnen dragen. MR heeft wel een belangrijke rol maar is niet het enige
orgaan in de BAC. Selectie: door CvB, sollicitatiecommisie; bac; MR lid zitting! Er is geen
voorrangsbeleid en alle kandidaten krijgen assessment. Vervolg: Omdat het om bovenschools
beleid gaat, is dit een GMR stuk en gaat het ter info naar de MR’en.
7. Stand van zaken Corona Crisis Team (CCT)
Er gaat gecommuniceerd worden vanuit het CVB naar alle scholen en ouders. Scholen waren al bezig
met organiseren van thuisonderwijs. Noodopvang is per woensdag ingeregeld (is wettelijk na
vakantie verplicht). Schooltijden blijven huidige schooltijden. Scholen hebben autonomie over het
hoe van het afstandsonderwijs. GMR wordt betrokken wanneer er bovenschoolse zaken beslist
worden.
Vragen:
• Komt er een standaard voor afstandsonderwijs? Er was bij eerdere periode van
thuisonderwijs veel verschil in contacten tussen leerkrachten en leerlingen en inzet
leermiddelen. Leren van en met elkaar is ook nu van toepassing. Niels neemt dit mee naar ES
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overleg. Hij stimuleert om directeuren onderling hierover met elkaar in contact te blijven. In
onderwijskwaliteitsplan (wat nog komt) komen standaarden voor onderwijskwaliteit.
Wat betreft Praktijkonderwijs; dit werd als uitzondering benoemd in toespraak; in brief
worden alle scholen genoemd. Het crisisteam zal worden gevraagd dit na uit te zoeken. De
Zwaaikom zal dit met MR moeten bekijken.
Gaat het om 1 of beide ouders in de vitale beroepen? Wordt nagezocht en aangepast.
Overleg op scholen: al het overleg wat digitaal kan, moet digitaal!

8. Rondvraag
Carla bedankt het CvB voor de leuke attentie voor het personeel.
PAUZE
1. Punten van voor de pauze
• Inrichting stafbureau. Alle vragen zijn beantwoord.
Fijn dat we vooraf vragen hebben kunnen stellen en daarop uitgebreid antwoord hebben
ontvangen. De GMR had vragen rondom de rol en inzet van deze nieuwe afdeling, de
voorgenomen bemensing en had nog een aantal suggestie en aanvulling (bijv mbt
communicatie) die zijn overgenomen.
We kunnen als GMR instemmen met de opzet van de afdeling “delta support”.
In brief naar CvB geven we aan dat we graag meegenomen worden over de inrichting en
uitvoering in de GMR-vergaderingen. We gaan er vanuit dat de ES geen bovenschoolse taken
meer hebben, nu er Delta Support komt. Wat gaan zij doen wanneer Delta Support van start
gaat? Wanneer voormalig clusterdirecteuren door scholen gefinancierd worden, maar
bovenschoolse taken uitvoeren, dan is dat een dure bekostiging van de school. Hoe stuurt
CvB op evenredige deelname van diverse scholen (bijv CCT)?
• Begroting; ter advisering: zorgen rondom personele lasten. Welke maatregelen nodig zijn is
nog niet duidelijk. Dit geven we mee als aandachtspunt. Hoe gaat het met de bekostiging van
de bestuursadviseur? Maximale toegestane reserves moeten ingezet worden voor onderwijs.
Kan de vorige controller de vragen die er nu liggen beantwoorden? Verdeling per school
kunnen we niet inzien. Welke verschuiving vindt er per school plaats? Systematiek verdeling
over de scholen is niet gewijzigd. We geven mee dat we hier vanuit gaan. Verdeelsleutel is
gebaseerd op leerlingaantal. Dezelfde verdeelsleutel geldt voor bijdrage scholen voor
bovenschoolse taken. We kunnen het op deze manier niet terugzien.
• Werving en selectieproces ES. Helder stuk, prima stuk qua proces. Kan er ook een werving en
selectie komen voor leerkrachten? Is zo'n stuk er niet? Dit komt in brief aan CvB.
2. Evalueren opleiding MR/GMR
Moeilijke start ivm problemen mailbox; er volgt mail voor MR-en om te melden dat de
problemen met de mailbox verholpen zijn.
18 deelnemers hebben meegedaan aan MR Start, vele positieve evaluaties
11 deelnemers hebben meegedaan aan MR Effectief, zeer positieve evaluaties

Conclusie: kan digitaal; we organiseren dit elk jaar. In het belang van de medezeggenschap
binnen Delta Onderwijs is de GMR voornemens elk jaar dergelijke cursussen aan te bieden aan MRleden.
Vraag van MR Meander; (G)MR reglement is aan vervanging toe. Dit wordt dit jaar aangepast.

(statuut en reglement) en komt vanuit CvB. Daarnaast heeft elke school/mr een huishoudelijk
reglement. GMR heeft ook huishoudelijk reglement. Statuut mag niet ouder dan 2 jaar zijn.
Er zit geen maximum aan aantal MR leden, wel gelijke verdeling personeel & ouders.
3. Terugkoppeling aandacht scholen
• Kameleon: ivm corona en avg is er geen mr vergadering op deze scholen. CvB kan dit met ES
bespreken
• Zwaaikom: zorgen om voortzetting MR. Wanneer er geen ouders zijn die mee willen praten,
heb je een vacature. Wat houdt mensen tegen? Corinda geeft aan mee te willen denken in
communicatie hierover. Je kunt evt leerlingen inzetten (waarom is er een MR, wat kunnen
jouw ouders hierin betekenen)?
4. Rondvraag
Bregtje vindt het jammer dat de begroting zo moeilijk te doorgronden is voor mensen waarvan
dit niet de expertise is. Meerdere collega's herkennen zich hierin. We zetten daarnaast elkaars
expertise in. Bregtje gaat bekijken of er geschikt cursusaanbod is.
5. Sluiting om 22.19 uur

