
 

GMR Stichting Van der Huchtscholen 
8 december 2020 
19:30 – 21:30 uur, Online, via MEET 

Aanwezig:  

● Jacqueline Siebbeles (personeelsgeleding 1e Van der Huchtschool),  

● Jordi Butterhoff (oudergeleding 1e Van der Huchtschool), 

● Karola Schipper (personeelsgeleding 2e Van der Huchtschool), 

● René Toxopeus (oudergeleding 2e Van der Huchtschool), 

● Kristiaan Huppelschoten (personeelsgeleding 3e Van der Huchtschool),  

● Jeroen van Ginkel (voorzitter, oudergeleding 3e Van der Huchtschool),  

● Henk Oudshoorn (Algemeen directeur/bestuurder, Stichting van der Hucht) 

 

A: Overlegvergadering Bestuurder - GMR 

  

1. 19:30-19:40 Opening 
-  Mededelingen 
-  Vaststelling agenda 

Karola en René waren afwezig.  
Geen mededelingen vanuit de aanwezigen. Toegevoegd aan de 
agenda is de voortgangsrapportage. Toevoegingen of aanmerkingen 
volgen in de rondvraag. 

 Jeroen van Ginkel 

2. 19:40-19:50 Cito eindtoets managementrapportage 
 
Jordi vraagt of er een trend plaatsvindt tussen de scholen onderling 
of wisselt dat per jaar. Henk legt uit dat de we de jaren met elkaar 
vergelijken en niet kijken naar de scholen onderling. 

Henk Oudshoorn 

(Ter info en bespreking) 

3. 19:50-20:10 financiën 2019 managementrapportage  
 
Het rapport staat op vensters en is openbaar geeft Henk aan. 
Kristiaan vraagt hoe wij als stichting stabiel kunnen blijven ondanks 
een grotere uitgave dan begroot. Henk geeft hierin aan dat de 
school te grote inkomsten heeft gehad waardoor nu meer uitgeven 
als school om niet onnodig geld over te houden. 

Henk Oudshoorn 
(Ter info en bespreking) 

4. 20:10-20:20 Vragenlijsten stichting ouders, medewerkers en leerlingen 
 
Punten zijn besproken binnen het kernteam, over het grote geheel 
komen wij als school hier positief uit. Mogen wij als stichting 
tevreden over zijn, dat het grote geheel van ouders, leerlingen en 
personeel positief zijn. 
Jacqueline geeft aan dat niet alle medewerkers de enquête invullen, 
terwijl dit wel een verplicht punt is. Terugkoppeling naar 
schoolbestuur is hierin wenselijk. 
Uit de lijst komt naar voren dat ouders contact met de school 
missen, dat is een punt voor de MR. Vanuit de GMR nemen wij dit 

Henk Oudshoorn 

(Ter info en bespreking) 



 

Terugkoppeling voortgangsrapportage, hierover zijn geen aanvullende vragen. Henk licht hier nog een aspect toe 

omtrent de inspectie. Het bestuur heeft alle stukken opgestuurd naar de inspectie en totaal twee uur in gesprek 

gezeten met de inspectie. Na aanleiding van de stukken en de gesprekken heeft de inspectie slechts één punt van 

opmerking gevonden. Dat was dat er maar één overleg is geweest tussen de GMT en de RVT in plaats van twee. 

Iets om trots op te zijn als stichting zijnde. 

 

Rondvraag Jacqueline: Als GMR zouden wij meer gebruik kunnen en moeten maken van onze gezamenlijke drive. 

Dit punt nemen we mee naar het B-gedeelte van de vergadering. 

 

 

 

 

 

B: Vergadering GMR 

  

mee terug naar onze eigen MR. 
Jordi neemt uit de Mr mee, dat de negatieve score van het contact 
ook bij hen is opgevallen en de school geeft aan dat ze hierin actief 
doorpakken. Door als school ieder schooljaar bij de start van het jaar 
aan te geven welke manieren van communicatie er is en hoe dit 
werkt. 
Jacqueline roemt het initiatief maar benoemt dat dit ook al op 
alledrie de websites staat. 

5. 20:20-20:45 3e kwartaal Rapportage 
De cijfers tonen aan wat al besproken is in punt 2, een negatief 
balans conform de verwachtingen. De extra kosten personeel vallen 
binnen de marges van 1% die ingecalculeerd zijn, zoals aangetoond 
in de begroting. 

Henk Oudshoorn 
(Ter info en bespreking) 

6. 20:45-21:00 Begroting 2021 + meerjaren 
De school gaat de komende jaren flink investeren, door groter te 
begroten omdat de inkomsten stabiel zijn. Jeroen vraagt welke 
repercussies er zijn wanneer je een te groot eigen vermogen creëert.  
Een begroting als deze zou normaliter niet goedgekeurd worden, 
echter is er de afgelopen jaren meer geld achtergebleven dan 
begroot. Daarom begroot de school nu groter dan zijn inkomsten om 
dit verschil gelijk te krijgen. Het heeft geen gevolgen maar is niet 
wenselijk. 

Henk Oudshoorn 
(Ter info en bespreking) 

7. 21:00-21:15 Rondvraag en sluiting  



 

  

1.  Opening en vaststelling agenda  
 
GMR drive gebruik toegevoegd aan de agenda 

De algemeen directeur moet een week van tevoren zijn 
stukken aanleveren (tenzij expliciet aangegeven) anders 
kunnen zij niet besproken worden. Deze stukken worden 
aangeleverd bij de voorzitter en ter inzage geplaatst op 
de drive van de GMR. Agenda en Notulen volgen op 
dezelfde plek in de drive. Dit creëert een overzichtelijke 
werkplek. 

 
Korte samenvatting GMR/RvT 
 

Voorzitters hebben onderling aan tafel gezeten om te 
kijken naar de invulling aangaande het nieuwe 
kalenderjaar. Voornamelijk gesproken over het 
aannameproces van de nieuwe algemeen directeur. Dit 
proces gaan wij evalueren in maart. 

 

2.  Ouderbijdrage 

 

Bij afwezigheid van twee leden is het niet wenselijk om 
hierover een knoop door te hakken. Aanvullingen of 
tussenstand vanuit de scholen is als volgt: 

1e: Betalen via Parro wordt genoemd als een goed 
voorstel, mogelijk gemakkelijker dan wiscollect en is 
bekend bij ouders. Afschaffen wordt gezien als geld 
verliezen. 
3e: mening onveranderd, er zijn plussen en minnen. 
Gewoon een termijn van 3 á 5 jaar laten rusten is 
gewenst,zien we in die termijn een grote terugloop kan 
afschaffen en een andere vorm toepassen altijd nog. 
Vorm van innen mag veranderen. 

1e: Geopperd om ouders die wel betalen te bedanken of 
iets tastbaars terug te geven als teken van dank. Wellicht 
benoemen wat er is gedaan met de bijdrage en ouders 
duidelijk laten zien (zo’n 5x per jaar) wat er is gedaan met 
de bijdrage en hen bedanken.  

Jeroen van Ginkel 
(Ter bespreking) 

3.  Voorbespreking onderwerpen volgende vergadering  
(A gedeelte) 
Punt is niet verder ingevuld omdat de voorzitter eerst in 
overleg zal gaan met de nieuwe algemeen directeur. 

Ter bespreking 

4.  Rondvraag en sluiting 

Vraag vanuit Jordi: Welke gevolgen heeft de aanstelling 
van de algemeen directeur voor de stichting financieel? 

Kleine impact maar is te dragen door de stichting. De 
stichting heeft de directeur momenteel niet aangesteld 
binnen de CAO schoolbestuur wat momenteel goed 
aansluit maar niet wenselijk is voor de toekomst. Dit punt 
zal dan ook mee teruggenomen worden  in de evaluatie 
met de RVT in maart. 

 



 
 

  


