GMR Stichting Van der Huchtscholen
12 april 2021
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),

●

Ronald de Moor (Algemeen directeur/bestuurder, Stichting van der Hucht)

A: Overlegvergadering Bestuurder - GMR

1.

19:30-19:45

Opening
- Vaststelling agenda
- Ingekomen post

Jeroen van Ginkel

2.

19:45-20:10

BFP
Ronald start met een toelichting over de berekeningen. Hij toont de
bijlage die aangeven welke bedragen de scholen uit mogen geven.
Deze geven een goed beeld, het overzicht in het BFP geeft een
vertekend beeld. Waardoor het lijkt alsof de scholen een verschillend
budget hebben. We houden de berekening uit de bijlage aan. Hier
zijn de directeuren ook mee akkoord gegaan.
Deze bijlage zal ook worden toegevoegd.

Ronald de Moor
(Ter instemming (P) en
advies (O)

Jacqueline geeft akkoord ter instemming.
Karola geeft akkoord ter instemming.
Kristiaan geeft akkoord mits toevoeging van 500 euro voor studie.
Nationaal Plan Onderwijs (Npo) geeft nieuwe gelden vrij, naar
inschatting per juni. De (g)mr wil hiervan op de hoogte gehouden
worden om te kijken naar de mogelijkheden en mogelijke fluctuaties.

3.

20:30-20:45

Onderwijskwaliteit / resultaten
Resultaten nog niet voldoende compleet en zal later besproken
worden.

4.

20:45-21:15

Ouderbijdrage, inventarisatie met als doel om definitief besluit te
nemen door de GMR in het B gedeelte.

Ronald de Moor
(Onder voorbehoud, Ter
info en bespreking)

Jeroen van Ginkel
(Ter info en bespreking)

Jeroen legt de stand van zaken voor aan Ronald en vraagt naar zijn
mening omtrent de ouderbijdrage.
Is momenteel 80% gemiddeld wat een prima percentage is, Ronald
ziet geen reden tot verandering. Wanneer de ouderbijdrage niet
100% betaalt is, vult de stichting aan. Voorstel is om hier kleiner te
begroten, mocht er een grotere inkomst zijn kan dat verdeeld
worden over de scholen. Wanneer het lager uitvalt hoeft dit niet ten
koste te gaan van het eigen vermogen van de school.
5.

21:00-21:10

Rondvraag en sluiting
Ronald vraagt naar stand van zaken omtrent ontmoeting tussen de
GMR en RVt. Dit vindt plaats in mei. Op dit moment zijn er geen
extra genodigendigden.

B: Vergadering GMR
tot 21:30

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Ouderbijdrage
Uit overleg is het volgende besloten, wat wij ter advies
meegeven aan de komende GMR:

Jeroen van Ginkel
(Besluit)

De ouderbijdrage zal de komende drie jaar op de
gebruikelijke manier verwerkt worden. Met enkele
aanpassingen.
-

-

-

3.

Één keer in de drie jaar kijkt de GMR naar de
percentages van de ouderbijdrage of hierin
geen negatieve trend plaatsvindt. Daaraan
verbonden zetten zij een enquête uit onder de
ouders om na te gaan of de ouders: tevreden
zijn met de invulling, het bedrag en de
verantwoording hiervan.
De GMR gaat kijken of ParnasSys Schoolkassa
een gebruiksvriendelijkere manier van innen is
en dit voorleggen aan de AD.
De inzet van de ouderbijdrage doet iedere
school voor zich.

Voorbespreking meeting GMR/RVT

Jeroen van Ginkel

Zal plaatsvinden op 27 mei zonder de oudergeleding. We
gaan hierin evalueren op de procedure van het

Ter bespreking

aannameproces van de AD. Kijken waar verbeterpunten
liggen in dit proces, om te zorgen voor een betere
uitgangspositie in een volgende sollicitatieprocedure.

4.

Rondvraag en sluiting
Agenda, notulen en de stukken die toebehoren moeten in
de GMR map. Per vergadering gekoppeld. Nieuw
onderdeel voor huishoudelijk reglement.
Karola pakt dit op en zal de stukken toevoegen aan de
drive. Notulen zullen na goedkeuring eveneens hier
geplaatst worden.

