
Er zijn diverse 
instemmingsaanvragen 
behandeld, waaronder: 

(G)MR reglement en statuut
De gehele GMR heeft met de gewijzigde 
opzet ingestemd. Op basis van het 
GMR reglement wordt voor de MR-en 
een format MR reglement opgesteld. 
Daarnaast monitoren we de voortgang 
van de vaststelling van het MR 
reglement.

Bestuursformatieplan
De personeelsgeleding van de GMR 
heeft ingestemd, maar gaf hierbij het 
volgende advies: het lijkt noodzakelijk 
om een functiehuis op te zetten gezien 
de ontwikkeling van Delta Onderwijs 
naar een professionelere organisatie.

Plan inrichting stafbureau
Het voorstel “inrichting van het 
stafbureau Delta Support’” was duidelijk 
en goed onderbouwd en de GMR 
heeft ingestemd met de voorgestelde 
inrichting. Een belangrijke doelstelling 
is dat deze afdeling de scholen zal 
ontzorgen, zodat ze zich kunnen richten 
op het primaire proces. We willen op 
de hoogte worden gehouden van deze 
verschuiving van taken en gaan er vanuit 
dat eindverantwoordelijk schoolleiders 
na inrichting van deze afdeling ook geen 
bovenschoolse taken meer uitoefenen. 
Ook willen we geïnformeerd worden over 
de voortgang van de inrichting van deze 
bovenschoolse support afdeling. 

Personeelsbeleid
De GMR heeft op diverse vlakken 
gespard en instemming verleend. Een 
aantal stukken die zijn behandeld: 
beleid verhuiskosten & dienstreizen, 
inductiebeleid, Leiderschap & 
Waarderen, Belonen, de HR-strategie en 
mobiliteitsbeleid. 

Deze aanvragen zijn de begroting 2021 en de procedure 
werving & selectie eindverantwoordelijke schoolleiders.

Begroting 2021
Op 8 feb. hebben we de begroting grondig doorgenomen en de volgende 
adviezen opgesteld: 
•    De begroting 2021 en volgende jaren is t.o.v. 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 geen probleem, tenzij 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 worden, is 
een goede ontwikkeling. 

•    Het ministerie heeft correspondentie verstuurd naar stichtingen met 
mogelijk een bovenmatig eigen vermogen. De GMR vroeg aan het 
bestuur de inhoud van deze brief te delen en aan te geven op welke wijze 
komende jaren invulling wordt gegeven aan de doelmatige besteding 
van het bovenmatig eigen vermogen. 

•    De ontwikkeling van de personele lasten in 2020 is zorgelijk. Het niveau 
van personele lasten is in de begroting 2021 aanzienlijk lager. Aangezien 
de oorzaken voor het niveau 2020 nog niet zijn uitgezocht, is ook nog 
niet duidelijk of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om het niveau 
van de begroting 2021 waar te maken. De GMR ziet deze analyse met 
belangstelling tegemoet. 

•    De gebruikte systematiek in vastlegging en opzet van de begroting, zoals 
dat bij Delta t/m 2020 plaatsvond, was niet duidelijk. Door een andere 
opzet gaan we er vanuit dat dit in de toekomst niet meer voorkomt.

•    Op basis van de stukken kon 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 t.o.v. voorgaande jaren. 

•    In de begroting is het voorstel verwerkt om de kosten van de 
bovenschoolse support afdeling niet ten laste te laten komen van 
de schoolbegrotingen, maar van de algemene reserve. In aanvulling 
hierop geeft de GMR in overweging om ook eventuele incidentele 
bovenschoolse lasten op deze wijze te verwerken, om te voorkomen dat 
er op schoolniveau incidentele maatregelen t.b.v. een sluitende begroting 
worden genomen.

•    Tenslotte merkt de GMR op dat wij het transparant belasten van de 
schoolbegrotingen met de lasten die op schoolniveau worden gemaakt 
(bijv. personele last van directeuren) ondersteunen. Daarbij gaven wij als 
advies zorgvuldig te kijken naar de evenredige inzet vanuit de diverse 
scholen voor stichtingsbrede taken. 

Procedure werving & selectie eindverantwoordelijke schoolleiders
De GMR heeft een helder stuk met een duidelijk proces ontvangen. Het 
advies is een soortgelijke procedure uit te werken voor de werving en 
selectie van leerkrachten. 

In deze periode heeft het College 
van Bestuur diverse documenten 
ter informatie aangeboden, zoals: 

Tevredenheidsmetingen Delta
Deze metingen zijn grondig doorgenomen 
en besproken. Ze zijn een onderdeel van 
de werkambitie Onderwijs & Kwaliteit en 
komen terug in de cyclus. 

Stand van zaken Corona
Ook dit jaar was een turbulent schooljaar. 
Tijdens deze periode zijn we nauw 
betrokken geweest bij het Corona 
Crisis Team en de maatregelen die zijn 
doorgevoerd. Denk hierbij aan procedure 
ziekte bij leerlingen en personeel, 
zomerschool en de extra kosten die het met 
zich meebracht. 

Cursusaanbod voor MR-leden
Begin december zijn er succesvol drie 
online cursussen georganiseerd. 29 MR-
leden hebben hieraan deelgenomen en 
uit de evaluatie blijkt dat het zeer positief 
is ontvangen. In het belang van goed 
medezeggenschap binnen Delta streeft 
de GMR naar een jaarlijks cursusaanbod 
voor haar achterban.  

Meer weten? 
We lichten hier een aantal aanvragen en 
onderwerpen toe. De overige besluiten, 
adviezen en stukken ter informatie zijn 
verwerkt in de notulen die opvraagbaar 
zijn. Vragen, notulen inzien of interesse in 
deelname in de GMR? 

29 deelnemers
3 online cursussen 

Mail ons via 
gmr@delta-onderwijs.nl 
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De GMR bestaat uit zes vertegen-
woordigers van ouders en zes 
vertegenwoordigers van personeel. 
De belangrijkste bevoegdheden zijn 
vastgelegd in artikel 10 t/m 14 van de 
Wet Medezeggenschap op Scholen 
(WMS). Dit betekent dat de GMR 
een rol speelt bij aangelegenheden 
die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle scholen van Delta 
Onderwijs of voor de meerderheid 
van de scholen. Hierin is onderscheid 
gemaakt tussen voorgelegd ter 
informatie, instemmingsbevoegdheid 
en adviesbevoegdheid. Het plan 
inrichting stafbureau is een voorbeeld 
van instemmingsbevoegdheid. Een 
voorbeeld van adviesbevoegdheid is 
de begroting 2021. Daarnaast zijn er 
diverse in- en uitgaande brieven met 
de MR-achterban gedeeld.


