
  
  

Beste leden van de GMR,  

  

Hierbij de notulen van de vergadering van 4 december jl. 

  

  

1. Aanwezig: Stijntje, Juliette, Alex, Piet Broersma, Renske, Baukje, Henriëtte, Douwina, 

Akkelien, Linda, Iwan, Rutger, Patrick 

Afwezig: Robert, Karin (beide met kennisgeving) 

  

2. Opening en vaststellen van de agenda (inclusief rondvraag)  

 

• Punt 4 en 5 worden omgedraaid 

 

  

3. Mededelingen/ingekomen stukken  

 

• Memo (bijlage) 

i. Vraag van Rutger: ik lees iets over een eenpitter De Opbouw die ook in de 

fusie mee wil gaan. Hoe zit dat? 

Alex: de school is nu gewoon te klein om door te gaan. Ze hebben bij 

Odyssee en de BMS aangeklopt. De vraag is nog of ze mee gaan in de 

fusie of dat ze alleen gebruik gaan maken van het servicebureau (tegen 

een nader te bepalen vergoeding). Aandachtspunt is wel dat De Opbouw 

een vereniging is en Gearhing en Odyssee zijn stichtingen. 

 

4. Jaarprogramma en begroting 

• Toelichting door Piet Broersma 

i. Piet Broersma (vervanger van Frans Alma) licht de begroting en het 

jaarprogramma toe. Er is bewust gekozen voor een tekort op de begroting, 

zodat er middelen uit de reserves gehaald kunnen worden. In eerste 

instantie was daarvoor een bedrag van ongeveer 250.000 euro 

beschikbaar. Na wat plussen en minnen komt het tekort uit op ongeveer 

150.000 euro, hetgeen gedekt wordt door de reserves. Alle beleidswensen 

zitten hier in. 

ii. Vraag van Akkelien: waarom is het bedrag voor Dyade zo hoog (120.000 

euro)? Alex: Dat komt doordat zij zij alles doen, en de salarisadministratie 

en bijbehorende zaken voor Gearhing uitvoerenzijn erg kennisintensief. Het 

kan op dit moment nog niet echt uit om dit allemaal zelf te gaan doen. 

iii. Vraag van Rutger: ik mis een rolling forecast om de begroting wat beter te 

kunnen doorgronden. Piet: Dat komt omdat deze nog niet beschikbaar was 

en omdat dit niet gebruikelijk is. 

iv. Vraag van Iwan: jullie gaan uit van een ziekteverzuim van 6%, maar de 

cijfers laten zien dat we nu onder de 5% zitten. Is dat geen garantie voor 



het overhouden van geld? Alex: Klopt, maar we zijn pas 2 jaar zelf 

risicodrager, dus wel kunnen nog niet helemaal inschatten hoe of wat. We 

houden een beetje achter de hand en als we daadwerkelijk geld 

overhouden wordt dat weer terug in de klas gepompt. 

v. Vraag van Iwan: vorig jaar stond er een bedrag van 1000 euro 

gereserveerd voor evaluatie van het werken in OT’s. Toen werd gezegd dat 

dit wel wat weinig is, maar dit jaar staat datzelfde bedrag weer op de 

begroting. Hoe zit dat? Alex: als het hoger uitvalt is dat helemaal prima, we 

gaan dan gewoon iets meer negatief. 

De GMR geeft unaniem een positief advies over deze begroting en 

jaarprogramma 

 

5. Recente ontwikkelingen & samenwerking  

• Verzoek advies t.a.v. fusie met Odyssee 

i. De bijeenkomst van 28 november is als prettig ervaren door de 

aanwezigen. Een punt van aandacht is wel het werkgeversbeleid; Gearhing 

heeft een werkgelegenheidsbeleid, van Odyssee is het niet helemaal 

duidelijk en dat moet wel duidelijk zijn om verrassingen te voorkomen. 

De GMR geeft unaniem een positief advies om het fusietraject te gaan 

onderzoeken 

 

6. Werkverdelingsplan  

• notitie en oplegger in de bijlage (ter besluitvorming/ toelichting Juliette) 
i. In de huidige CAO is afgesproken dat er gebruik gemaakt gaat worden van 

een werkverdelingsplan i.p.v. het basis- of overlegmodel. Dit geeft nog 

meer vrijheden aan de teams om zelf hun werkzaamheden in te delen. 

 

7. Rondvraag / w.v.t.t.k.  

• Geen vragen 

  

8. Sluiting  

 

  

  

  


