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Woensdag 13 januari 2021
19:00

Onderwerp
Opening /
notulen/Vaststelling
van de agenda

Besproken is:
De voorzitter opent de vergadering
Notulen van de GMR-vergadering van 11
november staan op de website van WIO.
De agenda wordt vastgesteld.
Vooraf een aantal zaken:
Het voorstel is om eerst de begroting en
toelichting op de begroting te spreken in de meet
met het CvB. Na de toelichting van het CvB zal
de GMR zich beraden of er ter plekke een advies
kan worden gegeven, dan wel dat de GMR om
uitstel van advies vraagt en de de begroting
voorlegt aan de AOB
CvB geeft uitleg over het Good governance
traject
Er is een code van goed bestuur. Met als doel de
driehoek GMR-CvB-RvT te versterken. In dit
traject zal getracht worden de organisatie nog
beter in lijn te brengen, door bijvoorbeeld de
communicatie te verbeteren en elkaars rol te
versterken.
Begroting: ter advies GMR
Klachtenprocedure: ter instemming GMR
Rapportage Benchmark, strategisch doelen, 1
oktobertelling: ter informatie
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Begroting en
toelichting op
begroting

CvB geeft een toelichting op de begroting.
GMR-leden hebben de mogelijkheid om vragen
te stellen.
Een aantal zaken vallen op:
●
●
●
●
●

Negatieve begroting, maar positieve
liquiditeit 3,6
Stabiel qua leerlingenaantallen, met een
lichte stijging van iets meer dan 2%.
Veel geïnvesteerd in ICT middelen en
methodes.
Achterstallig onderhoud zijn oplopend
Een aantal onverwachte omstandigheden
zijn nog niet meegenomen, zoals
onverwachte kosten fusie of interim
directeur

Acties:

opmerkingen:
● Scholen dotatie onderhoud: scholen groot
onderhoud is in de regel meer dan
begroot. Negatieve begroting voorkomt
dit.
● Er komt een plan dat uiteindelijk ook voor
de GMR ligt waarin wordt verantwoordt
hoe deze ‘oppotgelden’ besteed worden.
● Er staan geen sancties op het oppotten
van geld.
● Er moet een goede afweging worden
gemaakt tussen het besteden van geld
aan bijvoorbeeld onderwijsmiddelen en
het oplossingen op lange termijn van een
tekort aan leerkracht, nu de fusiegelden
na komend schooljaar stoppen.
● Gelden W&T stoppen dit schooljaar.
● Scholingsgelden zijn gedaald
● Kosten schoonmaak-artikelen gestegen
door o.a. Corona.
● Bestuurskosten zijn gestegen door
dienstverlening abonnementen.
● Overblijfregeling kosten gestegen door
verandering van overblijf-regels (Corona).
● Bouwbesluit 2012, ventilatie op alle
scholen nog niet optimaal.
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Klachtenprocedure

CvB geeft een toelichting op de procedure.
Klachtenprcedure is een formaliteit.
klachtenprocedure is afkomstig van de
geschillencommissie en gaat eigenlijk over het
traject voordat een klacht bij een
geschillencommissie komt.
Document ligt voor ter instemming. De GMR
stemt in met de klachtenprocedure
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Benchmark,
strategische
doelen, 1
oktobertelling

Ter informatie
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Gedeelte zonder
CvB
GMR leden bespreken hun opmerkingen, vragen
en antwoorden van CvB.
GMR mist onder andere een toelichting op het
afbouwen van de ‘oppotgelden’ en met name
hoe dit op een verantwoordelijke wijze kan
gebeuren.
In de toekomst is het wenselijk dat de begroting
door een deelraad van de GMR wordt bekeken
vooraf. De GMR heeft leden die financieel
onderlegd zijn. Deze kunnen kritische vragen bij
de begroting stellen.
Omdat er nog vragen en opmerkingen over de
begroting zijn wordt het volgende beslist. De
GMR vraagt uitstel van de adviestermijn van 6
weken aan bij het CvB. In deze tijd zal de GMR
de begroting als ‘check’ voorleggen aan de AOB.
Het CvB zal hier op de hoogte van worden
gesteld.

Secretaris zal
dit schriftelijk
aan CvB
meededelen
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Actiepunten

●
●
●
●
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Sluiting vergadering

GMR-reglement en Statuut: moet nog
aangepast worden. Dit is een actiepunt
voor volgende vergadering.
Rooster van aftreden zal vastgesteld
worden volgende GMR-vergadering
Jaarverslag zal volgende
GMR-vergadering opgesteld moeten
worden.
GMR-leden, die deelnemen aan het
fusietraject, geven aan bij de
onderzoeksgroep dat de GMR op
verzoek graag input wil leveren.

