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VERSLAG GMR VERGADERING 13 december 2022, vastgesteld  
 
Aanwezig 
  
Oudergeleding:, Judith Beck, Luc van de Pol, Erick Covers, Natascha Schür 
 
Personeelsgeleding: Ilse Schotten  

    
Onafhankelijk voorzitter GMR : Karin Sommer-de Vries 
Onafhankelijk secretaris GMR: Carla van Erp 
 
Bestuurder: Anne Verhees en Monique van der Heijden,   
 
Afwezig: Hans Harts, Stefanie Vervoort, Maaike Schook, Linda Geevers, Karen Castelijns, allen wegens 
ziekte/persoonlijke omstandigheden en met bericht.  

    
 

Intern gedeelte 
a. Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
b. Goedkeuring verslag intern gedeelte GMR 8 november 2022. De notulen worden 

zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.  
c. Mededelingen/vragen vanuit de GMR: gemeld wordt dat Karen Castelijns, 

vertegenwoordiger oudergeleding scholen gemeente Beuningen stopt wegens 
gezondheidsredenen. Zij dankt de GMR voor de samenwerking. Haar zal namens de 
GMR een attentie worden bezorgd.  

d. Voorbespreking overlegvergadering: er ligt een pré advies van de GMR financiële 
commissie m.b.t. agendapunt 3: financiële zaken. De GMR commissieleden hebben een 
schriftelijk verslag gemaakt dat aan iedereen is toegestuurd. Erick licht nog enkele zaken 
toe. Vanuit de GMR zijn er vragen m.b.t. hoe er wordt begroot (veilig), ziekteverzuim 
(financieel en inhoudelijk), hogere schoonmaakkosten, instroom en uitstroom. Deze 
vragen worden meegenomen naar het overleg met de bestuurder. Erick vraagt zich af hoe 
in de meerjarenbegroting rekening wordt gehouden met indexering, omdat het landelijk 
gemiddelde niet altijd gelijk is aan de werkelijkheid.  

e. Verdeling GMR: er wordt kort gesproken over de huidige verdeling binnen de GMR, daar 
waar het gaat om vertegenwoordiging vanuit scholen van de verschillende gemeenten en 
de balans tussen personeelsgeleding en oudergeleding. De GMR is overkoepelend, leden 
wordt gevraagd stichtingsbreed over zaken te denken. Eerder is afgesproken dat bij 
vacatures die open blijven staan, zich kandidaten vanuit scholen van de andere 
gemeentes kunnen melden; het is echter gewenst dat de verdeling niet al te veel uit 
balans raakt. Op dit moment bestaat de personeelsgeleding uit enkel personeelsleden 
vanuit scholen Beuningen. De bestuurder zal worden gevraagd de directeuren actief te 
laten werven. Op dit moment zijn er vacatures personeelsgeleding scholen West Maas en 
Waal (1) en scholen gemeente Druten (2, waarbij 1 vacature bij gebrek aan kandidaten is 
ingevuld door een personeelslid van de Beuningse scholen).  
 

Overleggedeelte met CvB 
  
1. Goedkeuring notulen GMR vergadering 8 november 2022 overleggedeelte 
/actiepuntenlijst 
Het verslag wordt goedgekeurd met een tekstuele wijziging bij punt 2a.   
T.a.v. de actielijst zijn er geen zaken te melden.  
2. Ingekomen stukken en mededelingen, afgehandelde stukken.  
a. Mededelingen CvB december 2022. 
Tijdelijke en structurele oplossingen m.b.t. het ruimtegebrek op het Kindcentrum in Beneden-
Leeuwen worden op 3 februari in de raadsvergadering besproken. Luc vraagt een nadere 
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toelichting. Anne geeft aan dat het op 3 februari gaat over hoe het verder moet, er zijn 
verschillende opties. De MR’en zijn op de hoogte en hebben hun zegje al eerder mogen doen 
in de raadsvergadering. Luc legt op eigen initiatief contact met de MR met de vraag of er nog 
‘ondersteuning’ (support) nodig is.   
N.a.v. Inspectieonderzoek Tweestroom vraagt Ilse of de Inspectie in algemene zin iets 
kan/mag zeggen over het voortbestaan van kleine scholen. Anne licht toe dat er 
opheffingsgrenzen zijn, een school moet niet onder een bepaald aantal leerlingen komen. 
Deze grens wordt door het Rijk vastgesteld en ligt op minimaal 23 leerlingen, wel wordt 
gerekend met dat dit drie jaar op rij zo is en natuurlijk zijn er uitzonderingen op, zoals de enige 
openbare school binnen een bepaalde afstand. Het heeft in die zin ook te maken met de 
leefbaarheid van een dorpskern. Aanvullend op de Mededelingen CvB meldt Anne dat de 
Inspectie een themaonderzoek gaat doen op de Mariaschool in het kader van Passend 
onderwijs. Scholen worden hier middels een soort loting voor geselecteerd. Aan het 
onderzoek hangt geen waardeoordeel of iets dergelijks.   
 
b. Afgehandelde GMR-instemmings-/adviesbrieven.  
Instemmingsbrieven GMR m.b.t. bezoldiging LIO’s en Coronadraaiboek zijn afgehandeld.  
 
3. Ter bespreking en advies Financiële zaken 
a. Concept begroting 2023-2027: ter advies  
De GMR heeft enkele vragen, Anne geeft toelichting. 
- vraag m.b.t. uitstroom en instroom: zijn de redenen van uitstroom bekend bij de stichting? 
Anne meldt dat bij uitstroom exitgesprekken worden gevoerd. Voor de toekomst is het goed te 
kijken of dat door de afdeling P&O verder moet worden opgepakt. Anne komt er op terug. Er is 
al wel zicht op de redenen dat mensen vertrekken, bijvoorbeeld dichter bij huis willen werken. 
Als medewerkers het niet goed naar de zin hebben op een school, wordt het gesprek gevoerd 
over een eventuele overstap naar een andere school. Groeisaam probeert wel preventief in te 
haken op redenen die kunnen leiden tot vertrek. Data worden verzameld, maar er wordt nog 
geen markering aan gegeven. De stichting streeft naar een betere analyse van dit soort 
gegevens. Het verloop is momenteel ongeveer 10 mensen per jaar. Erick constateert vanuit 
de begroting dat er naar verhouding meer middelen worden ingezet voor de arbodienst, dan 
voor preventie. Verder wordt geconstateerd dat in het bovenschools jaarplan niet echt iets 
wordt vermeld over preventie. Anne meldt dat op alle scholen op preventie wordt ingezet;  
directeuren signaleren zaken. Zij hebben de mogelijkheid om de arbodienst op preventie in te 
zetten. Zaken die in die zin al gebeuren zijn niet altijd zichtbaar in cijfers. Judith geeft aan bij 
preventie meer te denken aan inzetten op mentale veerkracht, vitaliteit e.d., dus aan de 
voorkant. Anne  neemt deze voorstellen mee naar de afdeling P&O. Ilse geeft aan dat 
oplopende werkdruk bij leerkrachten kan worden voorkomen door een stel extra handen in de 
klas (klassenassistentes). De GMR zou graag meer zicht hebben op de oorzaken van 
ziekteverzuim, is het medisch gerelateerd, psychisch of aan werk gerelateerd? Dit is belangrijk 
om te weten om het te kunnen monitoren, aldus Judith. Het ziekteverzuim binnen Groeisaam 
is momenteel 6%, hiermee zit de stichting op het landelijk gemiddelde. 
- vraag m.b.t. de stijging schoonmaakkosten i.r.t. de resultaten; heeft Groeisaam hygiëne 
normen? Anne geeft aan dat de schoonmaak door de scholen zelf wordt geregeld, daar ligt de 
bevoegdheid. Er zullen zeker kwaliteitsnormen aan verbonden zijn, het is aan de scholen 
hierop te controleren. De GMR vraagt of er een overzicht is of de afgesproken normen worden 
gehaald? Anne bespreekt dit punt met de directeuren.  
- de stichting heeft genoeg financiële armslag, daarom is eerder door de GMR financiële 
commissie de vraag gesteld of middelen worden ingezet als scholen met een aanvraag voor 
iets komen. Bij rondvraag hiernaar blijkt dat scholen eigenlijk niet komen met aanvragen, 
meldt Luc. DE GMR financiële commissie vindt dat Groeisaam aan de veilige kant begroot. 
Anne meldt dat het positieve eindsaldo op de begroting 2022 te maken heeft met het feit, dat 
er meer NPO gelden beschikbaar kwamen dan verwacht werd. In de werkgroep inzet 
bovenmatig EV is gekeken hoe het bovenmatig EV kan worden besteed en zijn keuzes 
gemaakt. Gekozen is voor extra inzet NT2 onderwijs, voor Leren van elkaar,  voor betalen van 
de ouderbijdrage en voor borging ingezette NPO-zaken, inclusief onderwijs en speciaal 
basisonderwijs. Bovenschools waren de NPO-gelden afgeroomd wegens mogelijke 
transitiekosten van personeel bij vertrek. Nu ligt er de keuze om vanuit het EV hiervoor 
overbruggingskosten te reserveren. Bij het maken van de keuzes is ook gesproken over 
verlichting van de werkdruk van leerkrachten door het inzetten van een gymdocent. Hiermee 
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kunnen de leerkrachten met gymbevoegdheid (die nu zelf gymles geven) worden ontlast, licht 
Luc toe. Vaak zijn het de  oudere leerkrachten die vanuit hun opleiding deze aantekening 
hebben. Anne geeft hierop aan, dat Groeisaam nu bezig is hierop beleid te ontwikkelen. Op 
de al gestelde vraag over veilig begroten geeft Anne aan dat het doel niet is om te sparen; bij 
elke afweging die wordt gemaakt wordt ook het financiële aspect meegenomen. In het DO 
(directeurenoverleg) worden zaken besproken, daar waar risico’s zijn kunnen deze prima 
afgedekt worden vanuit het eigen vermogen. In de komende jaren wordt fors vanuit de 
begroting ingezet op de extra inzet en het behouden van personeel dat in dienst is gekomen 
via de NPO-gelden. Doordat minder leerlingen inmiddels doorverwezen worden naar het SO 
en het SBO (= landelijke opdracht) wordt meer geld overgehouden voor arrangementen voor 
passend onderwijs binnen het reguliere onderwijs. Bij minder verwijzingen komt ook de vraag 
naar voren of er nog steeds goed onderwijs gegeven kan worden op de eigen SBO school. Er 
blijft hiervoor namelijk een bepaalde omvang nodig. Door minder verwijzingen gaan de eigen 
SBO scholen van Groeisaam krimpen. Er moet voor gewaakt worden dat nog goed onderwijs 
gegeven kan worden, d.w.z. door de expertise die nodig is voor ondersteuning aan die 
leerlingen die dat nodig hebben te behoudent, ook voor arrangementen voor de reguliere 
basisscholen. De doelstelling van de SBO zal overeind blijven. Zaken die vanwege deze 
transitie moeten worden doorgemaakt, zullen op de agenda van de GMR terugkeren.  
b. Bovenschools Jaarplan 2023: het viel Judith op dat het thema B3 niet vaak terug komt, 
andere thema’s doen dat wel. Verder vindt zij dat de resultaten niet echt smart geformuleerd 
zijn, hoe wordt dit straks gemeten? Anne licht toe dat de thema’s uit het bovenschools 
Jaarplan uit het vierjaarlijkse Groeiplan komen.   
c. Marap 3e kwartaal: deze rapportage is ter informatie. De GMR vraagt hoe actueel de 
informatie is. De rapportage is van het derde kwartaal, maar de gegevens zijn begin 
november ingevuld, aldus Anne.    
d. Voorstel inzet bovenmatig Eigen Vermogen (EV): ter advisering. In het interne GMR overleg 
heeft Luc vanuit zijn deelname in de werkgroep de GMR bijgepraat. Er zijn verder geen 
vragen over het voorstel. Het voorstel kwam al aan de orde bij de bespreking van de begroting 
(zie 3a). Anne meldt dat Groeisaam ook in gesprek is met de stichting Leergeld i.v.m. de 
keuze in het voorstel m.b.t. ouderbijdrage, het gaat dan over op welke scholen dit speelt.  
 
4. Rondvraag voor het CvB 
Het GMR verzoekt het CvB de directeuren te vragen personeelsleden te stimuleren in de 
GMR te gaan i.v.m. de openstaande vacatures. Momenteel zijn er alleen personeelsleden 
vanuit de scholen van de gemeente Beuningen vertegenwoordigd en niet vanuit gemeente 
Druten en West Maas en Waal. De oudergeleding is qua verdeling in balans. Anne neemt dit 
punt mee.  
 
Aan de oudergeleding wordt namens het CvB een kerstattentie uitgereikt, waarvoor dank.  
  
De overlegvergadering wordt gesloten. De voorzitter dankt Anne voor haar komst en sluit het 
overleggedeelte.   
 
Interne afsluiting 
 
Instemming/advies 
- Agendapunt 3: adviesaanvraag meerjarenbegroting en adviesaanvraag voorstel 

werkgroep inzet bovenmatig EV: de GMR volgt het advies van de GMR commissie 
Financiën en dat was positief op beide zaken. Luc heeft in de werkgroep EV gezeten en 
staat achter het voorstel. Er  wordt een adviesbrief opgesteld.   

- N.a.v. het Groeiplan (strategisch beleidsplan) van Groeisaam is er de vraag vanuit de 
GMR of het thema personeel niet als terugkerend punt vanuit het Groeiplan op de agenda 
van de overlegvergadering moet komen. Judith zou graag meer willen weten over het 
strategisch personeelsbeleid, is er beleidsplan? Dit punt wordt meegenomen naar de 
volgende agendacommissie.    
 

Interne rondvraag en sluiting 
Karin sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en wenst iedereen goede 
feestdagen.  
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Vergaderplanning 2022-2023 
 
Vergaderlocatie:  
D’n Bogerd, Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten, 2e verdieping Pruimenzaal 
20.00 uur intern overleg, vanaf 20.30 uur met CvB 
Agendacommissie:  
In principe maandagen, 13.30 uur 
 
Woe 25 januari 2023 – agendacie 9/1 13.30 uur 
 
Ma 13 maart – agendacie 27/2 13.30 uur 
 
Woe 12 april – 27/3 13.30 uur 
 
Di 30 mei – 15/5 13.30 uur 
 
Di 20 juni – agendacie ws 5/6 13.30 uur 


