GMR VELDVEST
Notulen

Soort vergadering: GMR-CVB
datum: 26-05-2011
tijd: 20.00 – 22.00 uur

GMR Veldvest p/a Theo Snelders, Postbus 4, 5500 AA Veldhoven.
GMRGMR-CVB
1. 20.00 uur: Opening
Notulen:

Aanwezig: Jeffry Frederik, Maria Vrijsen, John van Gaal, Jolanda van der Velden en Rian
Zwolsman namens GMR , Jos de Mönnink, Niek Coelen en Marcel Eijkemans namens
Veldvest, Monique Hovens, Ellen Briër als toehoorders (toekomstige GMR-leden)
Afwezig met berichtgeving: Freek van Reen
Afwezig

2. 20.05 uur Notulen vorige vergadering
Status:

Besluitvormend

Bron:

Notulen van 28 april 2011

Inhoud:

Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.

Notulen

Aanvulling actiepunten:
-

Bekijken of we ons bij moeten scholen (voor hele GMR).

-

Wat is de status van het traject rondom Stepco (voor CVB)

-

Regelmatig contact houden met RVT (voor GMR)

3. 20.15 uur Marap 1e kwartaal
Status:

Informatief

Bron:

CVB

Inhoud:

Toelichting op de Marap van het eerste kwartaal

Notulen:

Medio mei is de eerste marap opgeleverd. De belangrijkste bevinding hierbij was, dat de
periodetoerekening van inkomsten en uitgaven op de juiste manier moet plaatsvinden.
Ten behoeve hiervan wordt een debiteurenadministratie opgezet en worden inkomende
bedragen toegerekend naar c.q. verdeeld over de goede perioden. Er is een tekort over
het eerste kwartaal, dat veel minder zou zijn, wanneer er goed geperiodiseerd was. Een
onderdeel van het tekort is een bedrag van ca. € 90.000,- omdat het contract van Stepco
3 maanden langer doorliep, dan verwacht. Dit is een gevolg van de gefaseerde invoer,
waardoor ook een gefaseerd eindtraject ontstaat. Het gratis jaar uit het contract begon
daardoor niet op 1-1-2011, maar op 1-3-2011. Wanneer deze eenmalige tegenvaller er
niet geweest was, zouden we met een goede periodisering ongeveer quitte gespeeld
hebben.
Stepco meent daarnaast nog recht te hebben op een verlenging van het contract met 3
jaar. Dat is naar de mening van Veldvest onjuist.
We zitten nu in een Europees aanbestedingstraject en we verwachten dat voor de
zomervakantie hierover een besluit valt. Voorwaarde hiervoor is dat het probleem met
Stepco opgelost is. De aanbestedingskosten vanuit het nieuwe traject zullen per oktober
aanvangen.

4. 20.30 uur ConceptConcept-bestuursverslag
Status:

Informatief

Bron:

CVB

Inhoud:

Toelichting op de concept-bestuursverslag (incl. jaarrekening)

Notulen:

Er is een nadrukkelijke wens om de medezeggenschap binnen alle geledingen als
strategisch punt aan te gaan.
Er is geprobeerd het bestuursverslag kort en bondig te formuleren met behoud van
dezelfde kopjes als in het vorige verslag.
Het jaarverslag van de GMR zal ook opgenomen worden in het jaarverslag Veldvest.

5.

20.45 uur vragen vanuit de vorige vergadering

Status:

Informatief

Bron:

Vragen gesteld vanuit de vorige vergadering

Inhoud:

Toelichting vanuit het CVB

Notulen:

Vragen vanuit de GMR graag beter duiden, zodat het gesprek beter plaats kan vinden
en misverstanden voorkomen kunnen worden.
1. Hoe groot moeten de reserves/financiële buffers zijn?
Op basis van de commissie Don hebben de rekenmeesters van de inspectie hiervoor
kengetallen aan de besturen gestuurd. Hieruit bleek, dat de liquiditeit en de
solvabiliteit van Veldvest in 2009 op orde waren. De verwachting voor 2010 is
hetzelfde. Bij berekeningen, begrotingen en uitwerkingen volgen we de criteria van
de commissie Don. Wat betreft de kapitalisatiefactor zitten we nu iets boven de
norm, niet veel en in onze situatie is het niet erg wat extra spek op de botten te
hebben.
2. Hoe waarborgen we de kwaliteit in deze tijd?
De meest eerlijke manier om naar mensen te kijken is het eenduidiger toepassen
van het IPB op de scholen. Het sociaal plan en de krimp zorgen er voor, dat we extra
aandacht geven aan de kwaliteit. Middels het project schitterende scholen is de
aandacht gericht op de basiskwaliteit van de leerkrachten. In het strategisch
beleidsplan staat de basiskwaliteit, die van leerkrachten verwacht wordt als
speerpunt aangemerkt.
De directies worden door Veldvest begeleid in het proces naar uniformering van
kijken naar kwaliteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitskaarten vanuit
Scholen aan Zet van de PO-raad.
3. Was het proces hervorming stafbureau al in gang gezet voordat instemming
verleend was?
Jos heeft al in een vroeg stadium aangegeven hoe de hoofdlijnen van de hervorming
vormgegeven waren. Er is daarbij opgemerkt, dat er geen externe personen
aangezocht zouden worden tenzij er specifieke expertise nodig was, die bij Veldvest
niet voorhanden is. Marcel Eijkemans is wel een beoogde bestuursadviseur, maar is
nog niet benoemd.
4. Wat is het effect van de uitgestelde bezuinigingen op passend onderwijs?
De bezuiniging van € 450.000,- is alleen uitgesteld. In de komende 4 jaar moet die
bezuiniging ingevoerd worden. Alleen het momentum van de bezuiniging verschuift
een jaar.

5. Wat bedoelt de GMR met de vraag over de dossiers vanuit de bespreking begroting?
De begroting, die is vastgesteld, is gebaseerd op de door Rob Vastbinder
opgestelde dossiers. De acties van Rob in hhet nieuwe meerjaren strategisch
beleidsplan 2011-2015 kunnen goed vergeleken worden op het niveau van de
projecten. Het einddoel is dat in 2015 alles in control is.
6. Hoe is de stand van zaken in het traject opvolging Stepco
Zie agendapunt 3
GMR
6. 21.00 uur Planning tweede halfjaar
Status:

Informatief

Bron:

Agenda’s

Inhoud:

Kunnen de personeelsleden hun GMR-middag synchroniseren? Dan kunnen we mogelijk
op die middag overleggen plannen tussen PGMR-leden en PGMR en CVB

Notulen:

De PGMR zoekt onderling contact om zo mogelijk de gefaciliteerde tijd te
synchroniseren.

7. 21.15 uur Onderdeel GMR in jaarverslag Veldvest
Status:

Besluitvormend

Bron:

Voorzet Theo

Inhoud:

Vaststelling van GMR-aandeel in jaarverslag Veldvest.

Notulen:

We leveren het jaarverslag als in januari opgesteld (met verbetering van enkele
typefouten) in t.b.v. opname in het jaarverslag van Veldvest

8. 21.30
21. 30 uur Rondvraag
Rondvraag
- De functiebeschrijving bestuursadviseur is ter instemming aan de PGMR voorgelegd.
Komt volgende vergadering terug.
- Theo stuurt de nieuwe PGMR-leden het rapport van Peter van de Heuvel.
- Theo maakt met Jos de Mönnink een afspraak m.b.t. het medezeggenschapsstatuut.
Beide geledingen nemen het statuut door en volgende vergadering wordt vastgesteld
of we er een agendapunt van moeten maken (afhankelijk van de benodigde
aanpassingen).
- Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar maken we een foto van de GMR t.b.v. de
website van Veldvest.
- Theo probeert een jaarafsluiting te organiseren.
- Vergaderingen volgend jaar: laatste do. van de maand. Theo mailt een jaarplanning
rond.
Actiepunt

Uit notulen van

Voor

af

Verslag vergadering op de site laten zetten

Steeds

Theo

Getallen formatieplan verhelderen

28-04

CVB

X

Actielijst maken

28-04

Theo

X

Reactie vragen op aanvullingen adviezen

28-04

Theo

X

Antwoord op vraag uitgestelde bezuinigingen verhelderen

28-04

CVB

X

Vragen of GMR bij 3-maandelijkse besprekingen mag zijn

28-04

Theo

Aangeven aan bonden, dat het traject te snel verlopen is

28-04

Theo

ICT-oké vragen of it’s Learning ook voor GMR kan

28-04

Theo

Dossiers in het kader van de begroting verhelderen

28-04

CVB

RVT uitnodigen voor GMR-vergaderingen

28-04

Theo

Wat is de status van het traject rondom Stepco

28-04

CVB

X
X
X

Regelmatig contact houden met RVT

28-04

GMR

Bekijken of we ons bij moeten scholen

26-05

GMR

Jaarverslag GMR aan Veldvest sturen

26-05

Theo

X

PGMR vragen om gefaciliteerde tijd te synchroniseren

26-05

Theo

X
X

Functiebeschrijving bestuursadviseur agenderen

26-05

Theo

Rapport van Peter van de Heuvel opsturen

26-05

Theo

Afspraak maken m.b.t. medezeggenschapsstatuut

26-05

Theo

Foto maken van GMR

26-05

GMR

Jaarafsluiting regelen

26-05

Theo

Jaarplanning volgend jaar mailen

26-05

Theo

Actielijst: volgt.
Volgende vergaderingen: 23juni

19.30-20.30 vergadering GMR-CVB
20.30-22.00 uur Voorzittersoverleg.

