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Notulen GMR d.d. 26-06-2017
Amsterdamseweg 41 te Amersfoort, 19.30 uur – 21.30 uur
Aloysius (afwezig m.k.), Baken, Biezen, Breede Hei (voorzitter), Caecilia, Dok12, Drieslag,
Kinderhof, Kubus (afwezig m.k.), Marke, Michaël, School op de Berg (afwezig m.k.)
Esseline Braakhekke (AS)
Bert Dekker (CvB)
Winfried Roelofs (CvB)

Agendapunt: Onderwerp:

Actie:

01.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

02.

Vaststelling agenda en mededelingen
Het blijkt dat de PMR-en begin februari een brief gemaild hebben over taakbeleid en
opslagfactor, die de GMR nooit heeft bereikt. De voorzitter betreurt dit zeer en onderzocht
wordt hoe dit kon gebeuren. GMR heeft met CvB in de vergadering van 29 mei wel gesproken
over werkdruk en opslagfactor in het kader van instemming met een noodzakelijke wijziging
op de CAO-PO. Inhoudelijk heeft de GMR de brief echter nooit kunnen bespreken.
Afgesproken wordt de PMR-en op de hoogte te stellen en het onderwerp en de brief in de
eerste GMR-vergadering op 11-09-2017 als agendapunt op te voeren.
AS
Ook wordt de MR-en van de scholen gewezen op het emailadres van de secretaris secretarisgmr@kpoa.nl voor correspondentie gericht aan de GMR. Het emailadres van de voorzitter is:
voorzitter-gmr@kpoa.nl
De GMR-werkgroep IHP/DDC wordt ingesteld en bestaat uit: Hans Hijne (voorzitter),
Esthrella Khouw, Willemien Hofman, Rob Bakker en Guido Visser (ouder Breede Hei). Deze
tijdelijke taakgroep bereidt in het najaar het advies IHP/DDC Amersfoort voor.

03.

Actielijst
1. Smoelenboek: GMR lid Dok12 neemt dit over.
2. Vacaturetekst: GMR lid Dok12 neemt dit over.
14. Het Huishoudelijk Reglement van de GMR komt op agenda 11-09-2017
15. De begroting GMR schooljaar 2017-2018 wordt opgesteld.

AS
AS

04.

Samenstelling GMR schooljaar 2016-2017
De GMR start schooljaar 2017-2018 met vijf leerkrachten en twee ouders. Vier GMR-leden
treden af. De GMR roept de MR-en van de scholen dringend op voor vervanging te zorgen.
Aanmelden kan via secretaris-gmr@kpoa.nl
Een aftredend GMR-lid is het komende half jaar eventueel beschikbaar voor deelname aan de
werkgroep IHP. Overlegd wordt nog of die mogelijkheid bestaat.
Het blijft behelpen met toekenning van uren voor GMR-werk (60 uur). Een PGMR-lid geeft
aan dat uren die zij aan de GMR besteedt, soms ten koste gaan van IB-werk. Een ander
PGMR-lid krijgt dit jaar maar voor een half jaar GMR-uren. De hoop is dat een collega daarna
het stokje van haar kan overnemen.
De GMR deed eerder de suggestie om GMR-uren bij de scholen weg te halen en deze
bovenschools evenredig onder scholen te verdelen. Toekenning van GMR-uren zou daarmee
eenvoudiger worden. De GMR brengt deze optie nogmaals bij CvB onder de aandacht.

05.

Informatiebijeenkomst IHP/DCC 21 juni jl.
Werkgroep IHP geeft een korte terugblik op de informatiebijeenkomst IHP/DDC die 21 juni jl.
plaatsvond en waarvoor alle Raden van Toezicht en GMR-en van de Amersfoortse
schoolbesturen PO/VO waren uitgenodigd. Het tijdpad is belangrijk. In oktober moet de GMR
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een advies geven over de overeenkomst die schoolbesturen en gemeente met elkaar aangaan.
Doel is om 1 januari te starten met implementatie van IHP/DDC Amersfoort. In een
tijdsbestek van veertig jaar worden alle PO- en VO-scholen vernieuwd. Zou
onderwijshuisvesting onder de gemeentelijke verordening blijven vallen, dan zou dit pas na
ca. zestig jaar zijn.
Het IHP wordt ondergebracht in twee coöperaties (PO en VO apart), die lean en mean zijn.
Besturen willen namelijk zelf veel zeggenschap behouden over huisvesting. De verwachting is
dat de keuze voor de coöperatie-rechtsvorm hen uitnodigt tot samenwerken, bijvoorbeeld
ingeval van onderhoud aan scholen wat niet centraal wordt geregeld.
De gemeente staat garant voor de coöperaties, wat voor financiers aantrekkelijk is. De
coöperaties leggen jaarlijks verantwoording af aan de leden (schoolbesturen). Daarnaast vindt
eens in de vijf jaar een evaluatie plaats over de voortgang van de implementatie van IHP.
De stad Breda heeft ervaring met de implementatie van IHP. De GMR-werkgroep IHP kan er
wellicht kennis en ervaring ophalen. Contact met de voorzitters van de GMR-en van de twee
andere grote PO-schoolbesturen als Meerkring en PCOB wordt daarnaast overwogen, evenals
contact met de vakbond. Verder is een ouder van de Breede Heide, ervaringsdeskundige op het
gebied van duurzaam vastgoed- en projectontwikkeling, bereid gevonden zitting te nemen in
de taakgroep IHP en deze met zijn expertise te ondersteunen.
De taakgroep zal na de schoolvakantie de stukken krijgen waarover advies moet worden
uitgebracht. De GMR-en van alle schoolbesturen geven een advies. Uitgangspunt is dat alle
besturen meedoen.
Deel 2, plenair met CvB en RvT
06.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet het CvB welkom.
Procesafspraken
Toelichting op Rapportage Onderwijskwaliteit en voortgang IHP en Expeditie KPOA 2022.

07.

Rapportage Onderwijskwaliteit
CvB licht de Cito Eindtoetsresultaten toe, die per school zijn uitgewerkt.
In het schoolgewicht speelt het percentage achterstandsleerlingen een rol. Scholen met veel
achterstandsleerlingen krijgen, afhankelijk van het opleidingsniveau van ouders er 0,3 of 0,1
punt bij. De normering is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds minder leerlingen met
een achterstand worden meegewogen, terwijl de problematiek niet minder is geworden. Ter
illustratie: Caecliaschool heeft nu schoolgewicht 0, vijf jaar geleden was dat ruim 20 en Kubus
ging van categorie 24 naar 10 nu. Het percentage achterstandsleerlingen wordt gewogen en
geeft ondergrens aan van Cito eindscore.
Kinderen met zorgarrangement vallen niet onder weging, al is daar momenteel een discussie
over gaande. Het landelijk gemiddelde zegt niets. Resultaten moeten per school worden
beoordeeld. De inspectie kijkt alleen nog maar naar ondergrens. Scholen moeten zelf hun
ambitieniveau vaststellen. Biezen, Drieslag, St. Joseph en Caeciliaschool hebben dit jaar onder
de ondergrens gescoord. Scholen die drie jaar achtereen onder de ondergrens scoren, worden
als zwak beoordeeld. Dit is nu niet aan de orde. Op basis van ruwe scores zou Kubus voor
derde keer onder de ondergrens scoren. Aangezien sommige leerlingen buiten de scores
werden gelaten (IQ tot 80), werd voor de tweede keer onder de ondergrens gescoord.
Dok 12 scoorde dit jaar voor het tweede opvolgende jaar boven de ondergrens.
CvB is minder tevreden over de eindtoetsresultaten dan vorig jaar. Voor komend schooljaar
worden analyses gemaakt wat op scholen met scores onder de ondergrens gedaan moet
worden om de eindscores te verbeteren.
Een GMR-lid vraag hoe vaak KPOA-breed een heroverweging van het schooladvies aan de
orde is geweest. Volgens CvB werden van de 707 schooladviezen er 102 heroverwogen omdat
de Cito score een hoger advies opleverde dan het schooladvies van de leerkracht. Uiteindelijk
zijn daarvan 68 adviezen aangepast (14,4% heroverweging, 9,6% schooladvies naar boven).
Momenteel loopt een benchmark, die over drie jaar gegevens moet opleveren over de
heroverweging en aanpassing van het schooladvies van scholen. VO-scholen willen op basis
van Cito eindtoets.
CvB raadt scholen aan om bij beslissing om niet te heroverwegen, wel met goede argumenten
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te komen. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan eist de rechter dat namelijk om te
voorkomen dat leerlingen met laagopgeleide ouders worden benadeeld en leerlingen met
hoogopgeleide ouders bevoordeeld.
08.

Toelichting Kwartaalrapportage Q1
Met de uitgebreidere kwartaalrapportages nieuwe stijl bouwt CvB de jaarrapportage op. Deze
moet dan ook geen verrassingen meer opleveren. Indien nodig kan per kwartaal worden
bijgestuurd.
Een GMR-lid merkt op erop te letten dat de gebruikte foto’s van kinderen in het
publieksvriendelijke jaarverslag representatief zijn voor alle leerlingen van KPOA-scholen.

09.

Toelichting Expeditie KPOA2022
CvB is momenteel bezig met het opstellen van kaderstellende uitgangspunten voor het
strategische beleidsplan. Met een speciale werkgroep wordt dit najaar normering en
prioritering vastgesteld.
Na de schoolvakantie volgt een officiële oproep aan ouders en leerkrachten om deel te nemen
in de Spiegelgroep. CvB plant een aantal sessies in met deze Spiegelgroep. Twee GMR-leden,
beiden ouders, hebben zich reeds Spiegelgroep aangemeld.
Informatiebijeenkomst IHP
CvB en RvT vonden de informatiebijeenkomst IHP waardevol met duidelijke informatie.
CvB
De juridische uitwerking van de overeenkomst tussen schoolbesturen en gemeente is in week
26 gereed en gaat naar de schoolbesturen ter bespreking in het bestuurlijk overleg op 7 juli. Na
de uitkomst worden vervolgstappen gezet. CvB informeert de voorzitter van de GMRtaakgroep IHP over het te volgen tijdspad. De stukken worden na de schoolvakantie in
augustus verspreid onder RvT en GMR. Besluitvorming in College B&W vindt eind augustus
plaats. Het eindpunt van het adviestraject ligt rond de herfstvakantie.
Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is door CvB bij de directeuren onder de aandacht gebracht. Een overzicht
van toekenning volgt in september.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt alle GMR-leden persoonlijk voor hun inzet en bijdrage het afgelopen
schooljaar en reikt bloemen en boekenbonnen uit aan de aftredende GMR-leden. Zij bedankt
ook het CvB voor de constructieve en plezierige samenwerking in het afgelopen schooljaar.
Het CvB bedankt op haar beurt de voorzitter voor haar positieve bijdrage aan de
samenwerking en goede sfeer binnen de GMR.
De vergadering wordt rond 21.45 uur afgesloten.
Volgende GMR bijeenkomst/vergadering:
De introductiebijeenkomst (zonder CvB) is op maandag 28 augustus om 18.30 uur bij
restaurant Dara in Amersfoort. Op maandag 11 september 2017 volgt de eerste GMRvergadering om 19.30 op het bestuurskantoor.

Vaststelling
verslag:

Dit verslag is door de voorzitter van de GMR vastgesteld.
Datum: 7 juli 2017
Naam: Esthrella Khouw, voorzitter GMR
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