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Notulen voor de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad    
   
Aanwezig: Marcella K., Dick, Roel, Jeroen M., Mariëlle Dekker, Marcella H., Ilse (via Teams), 
Dennis, Martine, Maarten, Barry, Robert Jan, Gabrielle (notuliste)  
Afwezig: Bianca en Tom  
Voor de presentatie zijn aanwezig: Jeanette, Judith, Theresia  
   
  
  

Datum:  20-09-2021  
Aanvang:  19.30 uur gemeenschappelijk deel  

20:20 GMR deel  
Plaats:   Servicekantoor Blosse  

   
   1.   Opening en vaststelling agenda   
   
  

   2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken   
• Afberichten:     

Bianca, Tom  
  

• Bespreking concept notulen GMR 24-06-2021   2a   
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.  
  
  

• Mededelingen en lopende zaken    2b   
Perspectief, de nieuwe arbodienst, hebben zich voorgesteld. Het ziekteverzuim ligt op 
6%, waarvan misschien 4% op andere posten liggen, wat wel onder ziekteverlof wordt ingevoerd, 
door bijvoorbeeld afwezigheid bij een overlijden.   
De overstap is een goede keuze geweest. Het gaat makkelijker worden.   
Een tijd terug moesten we over de aangeleverde gegevens een besluit maken. Op welke gegevens 
hebben wij dit dan besloten in het verleden als nu blijkt dat de cijfers dus niet helemaal juist waren?   
Het regiokantoor is op 5 minuten fietsen van Blosse servicebureau af.  
Er bestaat in het programma ook een pauzeknop: iemand meldt zich ziek, hoe los je het op (qua 
inval); als Blosse/leidinggevende mag je dit niet vragen aan de werknemer. Alleen de bedrijfsarts is 
gekwalificeerd hiervoor.   
Vooral in beginfase is het belangrijk gewoon tijd voor moet worden vrijgemaakt om dit te 
bespreken.  
  
  

• Notulen KT overleg   2c  
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.  

  
    

3.   Ingekomen documenten   
   

3.1 Brief Google Workspace  
Status: ter informatie  

Informatie is gelezen.  
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3.2 Klokkenluidersregeling - zie ingekomen stukken GMR/OR/CCR  
Status: ter info tijdens gezamenlijk gedeelte gekregen, volgende keer instemming  

  
Vragen en/of opmerkingen graag vooraf stellen, zodat tijdens de vergadering de antwoorden kunnen 
worden gegeven.  

  
  
  

3.3 Regeling gedragscode - zie ingekomen stukken GMR/OR/CCR  
Status: ter info tijdens gezamenlijk gedeelte gekregen, volgende keer instemming  

  
Vragen en/of opmerkingen graag vooraf stellen, zodat tijdens de vergadering de antwoorden kunnen 
worden gegeven.  
  

  
3.4 Reactie Siebrand op vragen kwaliteit Q1  

  
Vragen en reacties (in het rood van Siebrand) op de Q1 kwaliteit:   
  
- Vragenlijst evaluatie van het onderwijs tijdens de lockdown opvallend positief. Is ingevuld door 
directie. Zou volgens ons ook goed kunnen zijn om juist de collega's op de werkvloer de vragenlijst te 
laten invullen.   
  
Dat is een goede suggestie. Wij wilden dit al in een eerder stadium doen, maar leidinggevenden 
hebben gevraagd om dit op een later tijdstip te doen. Geldt ook voor ouders en leerlingen.   
  
- De meldingen van veiligheid en gezondheid zijn nu maar per half jaar gedaan i.p.v. per kwartaal. 
Jammer. Juist in deze corona tijd zou dat goed zijn om dit wel te doen. En risico gezinnen extra te 
monitoren.   
  
Ook dit onderschrijven wij. De praktijk is dat er in tijden van een lockdown minder zicht is op de 
kinderen. We pakken het nu weer per kwartaal op.  
  
- Toename van kinderen; hoe komt dat? Is dat vanwege kwaliteit of om een andere reden?   
Is dat stichtingsbreed? Zijn er ook scholen die juist erg krimpen?   
En zegt medewerkers instroom of uitstroom ook iets over kwaliteit?   
  
Dit zijn zaken die opgenomen worden in de Q rapportage en het zegt niets over de kwaliteit. Binnen 
Blosse hebben we groeischolen en scholen die krimpen.   
De in- en uitstoom van personeel zegt ook nets over de kwaliteit. Ik lever deze gegevens aan omdat 
dit te vinden is in Parnassys waar ik vanuit de Kernteam in kan kijken.   
  
- Inzet NPO gelden? Waar gaat deze gelden heen? Ook t.b.v. hogere opbrengsten? Scholen mogen 
hierover besluiten maar is er centraal ook zicht op de opgaves.   
  
De NPO gelden gaan naar de scholen. Zij maken een plan van aanpak over de inzet van deze 
middelen en leggen dit voor aan hun MZR. Die hebben instemming. Bestuurlijk krijgen wij alle 
plannen en wij kijken welke overlap er is binnen Blosse. Ook moet het bestuur de NPO 
middelen verantwoorden in de jaarrekening.  
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20.30 uur      4.    Sprekers  

4.1 Jeanette de Jong (CvB)- Start schooljaar  
  

  
Organisatieontwikkeling   
Schoolleidersregistratie  
Beleidszaken leidinggevenden.  
Structurele organisatieontwikkeling  
  
CVB-opvolging nu werkt Remco 4 uur per week voor Blosse, per 1 oktober fulltime.  
Hij is goed bekend in het onderwijs en in het verleden als leidinggevende kinderopvang gewerkt.  
Jeanette legt nu vooral de nadruk op intern.  
  
Blosse expeditie: 3-daagse  
Met alle leidinggevende: strategie geëvalueerd. Wat behouden, wat toevoegen, wat 
loslaten, het proces gaat verder.  
Mooi als 1e resultaat: missie kernwaarden trots taal die wij spreken met elkaar behouden  
Meer dingen van buiten naar binnen: in corona in bubbel: workshop gevers van buitenaf naar 
binnen, inspiratie. hoe als Blosse meer invloed op buiten.  
Loslaten: zijn we niet zo goed in, verder in gesprek.   
Persoonlijk leiderschap: welke workshops wel/niet. Het zet je aan het denken, ook in de weken erna. 
Tijd tijdens Samendelen. Verder doorontwikkelen.  
Personeelstekort: niet gesproken over huidige situatie: open manier van denken: andere kijk hierop.  
Omdenken, maar gaf wel energie.  
Vanuit politiek ook geen oplossing hiervoor.  
Binnen de kinderopvang: proces constructie en prijzen 2022. In november compromis met 
CCR. Service uren geven een knelling: adviesaanvraag bij CCR: werkdruk bij PM-ers weg te halen.  
Analyse binnen Blosse: groep 8 eindtoets:  
Lezen: Boven landelijk gemiddelde.  
Taalverzorging: rond het landelijk gemiddelde.  

mailto:gmr@blosse.nl


 

GMR Blosse - WM Dudokweg 47 - Heerhugowaard  -  gmr@blosse.nl  -  (072) 56 60 238 

 

Rekenen: hier kunnen we beter doen op regio gebied. 1S niveau zouden we beter kunnen. Dit zijn 
aandachtspunten.  
Volgende keer meer info over de adviezen. Nu nog geen feiten, wel zien we effecten corona op de 
kinderen van groep 8. De NPO begint nu te lopen. Het lukt qua personeel niet altijd om overal op te 
vullen.  
  
  
  

4.2 Theresia Ost – toelichting uitgangspunten begroting en risicomatrix.  
  

• Begroting  
Vragen van Jeroen:   
Vragen GMR Financiën Q1  
Vragen in het geel (Jeroen/ antwoord in het rood:Theresia)  
Afkortingen benoemen maakt het duidelijker. (pov sub. )   
Antwoord:  
De afkorting staat voor de povo subsidie, oftewel het doorstroomprogramma PO-VO voor gelijke kansen.  
  
Niet in balans zichtbare risico's. Huisvesting. Waarom staat dit er zo in.    
Waar moeten we aan denken, hoe groot is dit risico, moet dit opgelost worden volgende begroting.   
  
Antwoord:  
Uit de balans blijkt geen registratie van aangegane verplichtingen. Hierdoor is niet makkelijk uit de balans te 
herleiden wat de stand van zaken is. Daarnaast staat er vanuit de administratie geen projectbudget tegenover 
de projecten.  Inmiddels wordt dit (extracomptabel)goed gemonitord door de afdeling Huisvesting. Echter 
zolang er geen projectadministratie is t.b.v. de huisvestingsproblemen zal dit op deze manier vanuit Control in 
de rapportage blijven staan. Projecten horen ook met een projectbudget gemonitord te worden. Hier hoeft 
geen rekening mee te worden gehouden in de begroting en door de monitoring die er op is gezet wordt het 
risico nu veel kleiner.  
  
Is de 1000K interen nog steeds uit reserves?    
Vraag: tot en met wanneer lopen de uitgaven uit reserves?    
Dit hadden we wellicht kunnen terug zoeken   
  
Antwoord:  
Een negatief resultaat wordt altijd onttrokken vanuit de reserves. In de rapportage staat ook uit welke reserves 
dit wordt onttrokken. Zie hieronder een print screen vanuit de rapportages:  
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De onttrekking vanuit de algemene reserve inzake compensatie afspraken lopen door conform de afspraken 
vanuit de laatste vastgestelde meerjarenbegroting (2022 ongeveer 73 K en 2023 ongeveer 36 K). Daarnaast zal 
de strategische reserve de komende jaren volledig nog worden uitgeput (ter dekking van de doorlopende 
afschrijvingskosten). Dit betekent een negatief begrotingsresultaat ter waarde van de doorlopende 
afschrijvingskosten (vanuit de strategische projecten). Jaarlijks ongeveer 300 K en dit loopt uiteindelijk af.   
De scholen onttrekken vanuit de reserves aan de hand van het eigen schoolplan zolang het past binnen de 
spelregels van de scholen / totaal Blosse.  
  

  
Theresia legt uit.  
Schoolreserves.  
  
Reactie van leidinggevenden? : stuk reserves wordt deze week besproken in samendelen.  
Wat hebben jullie nodig, waarbij kunnen wij jullie helpen?   
Het kwam wat vrijblijvend over. We hebben nu meer dan, maar in de toekomst gaat dit wel spelen.  
Het wordt €600 per leerling. 5 scholen moeten toewerken naar minimale reserve.  
We hebben nog even de tijd, de richting is wel dwingend, maar we werken er langzaam naar toe.  
Het belang op tijd aankaarten, we moeten verder kijken dan alleen naar het hier en nu.  
Volgend jaar door onze accountant een nieuwe berekening laten maken.  
Het proces ontwikkeld zich steeds meer. Met elkaar nadenken om de risico’s te dekken. Steeds meer 
eigenaarschap bij de scholen.   
9% van de totale opbrengsten delen door het aantal leerlingen. Naar rato is het bij de scholen gelijk 
aan elkaar.  
  
  
  

• Risicomatrix:  
Alle risico’s geprobeerd te updaten dit jaar.  
Wat je er in stopt kun je er ook uit halen, is wel voor verbetering.  
Verantwoordingssubsidies monitoren.  
Document is duidelijk.  
  
Vragen GMR Risicomatrix 2021  
  
Wat is AO/IC?  
Antwoord:  
AO/IC staat voor Administratieve Organisatie / Interne Controle  
De administratieve organisatie bestaan uit processen, procedure, werkinstructie, taken verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. De interne controle hierop is of eigenlijk alles nog klopt. Verlopen de processen nog goed. 
Houdt iedereen zich aan de juiste werkinstructie. Oftewel lopen we niet te veel risico in een bepaald proces en 
hoe kunnen wij dit beheersen.  
  
Vragen GMR Uitgangspuntendocument begrotingsproces 2022  
  

1. Wat is precies de onderbouwing om op een weerstandsvermogen (pagina 29) te zitten van 
20%. Natuurlijk kunnen we van mening verschillen, maar is 25% niet veiliger?  

  
Antwoord:  
Er zijn twee berekeningen inzake het weerstandsvermogen. De eerste berekening verhoudt het eigen 
vermogen tot de totale baten. De tweede berekening houdt rekening met de minimale buffer die aanwezig 
zou moeten zijn. Bij de laatste ligt er altijd een bepaald risicoprofiel ten grondslag aan de norm waarvoor je 
kiest.   
Blosse is uitgegaan van een vrij laag risicoprofiel omdat het onderwijs vanuit het rijk wordt bekostigd en 
daarmee een gegarandeerde financieringsstroom heeft. Daarnaast wordt getracht voortijdig risico’s in te 
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schatten en daarop te anticiperen. Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat er onnodig geld blijft hangen 
in reserves aangezien de middelen moeten worden ingezet t.b.v. goed onderwijs.  
Volgend jaar wordt er een opdracht gegeven aan de accountant om opnieuw het risicoprofiel voor Blosse 
in beeld te brengen. Wellicht dat er dan nog een bijstelling gaat plaatsvinden.   

  
  

2. Uit de risicoscan (pagina 30) komt naar voren dat Blosse 3,5M te veel kapitaal heeft. Is dit na 
afbouw van 5M?  

  
Antwoord: Dit is de berekening die in het verleden op basis van het risicoprofiel van Blosse Onderwijs werd 
opgebouwd. Deze is inmiddels achterhaald tentijde van het opstellen van het uitgangspuntendocument. Er 
wordt nu in de jaarrekening een berekening van de onderwijsinspectie gehanteerd.  
Zie hieronder:  
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Uitgaande van deze recente berekening heeft Blosse Onderwijs een te hoge reserve van ongeveer 2,5 M. Ja, dit 
is na afbouw van de 5 M, rekening houdende dat er nog een deel loopt van ongeveer 2 M naar de toekomst 
toe. (Dekking afschrijvingskosten vanuit de strategische middelen).  
   
ZO ja, gaat Blosse deze 3,5M dan ook afbouwen en in welke vorm/tempo?  
Antwoord:  
Op basis van deze berekening kan er niet zomaar worden afgebouwd, omdat de hogere reserves onderdeel 
uitmaken van de schoolreserves. Na het berekenen van het minimale weerstandsvermogen waar Blosse naar 
streeft kan een te hoge reserve bepaald worden. De eventuele te hoge reserve zal dan in overleg met het CvB 
en de scholen (die een te hoge reserve hebben) worden besproken. Daarnaast moet er ook rekening worden 
gehouden welke reserves in de komende vrijvallen / eventuele groei schoolreserves.  
Daarnaast moeten wij straks ook nog eerst gaan zien wat de vereenvoudiging van de bekostiging gaat 
betekenen voor de te hoge reserves. In de berekeningen van bijvoorbeeld OCW wordt de vordering straks niet 
meer meegenomen. De te hoge reserve voor totaal Blosse kan er dan in eens (vanwege een veranderende 
systematiek) er weer in eens heel anders uitzien.   

3. De minimale weerstandsvermogen (pagina 32) als mede reserve positie van de scholen 
verschillen enorm.  

a. Gaat Blosse hierop sturen?  

b. Zo ja, hoe?  

c. Wat moeten scholen doen op deze weer op orde te krijgen?   
  
  
Antwoord:  
De scholen hoeven geen minimaal weerstandsvermogen te hebben. Het weerstandsvermogen wordt op 
totaalniveau gemonitord.  
  
Het voorstel is wel dat de scholen de minimale reserves moeten verhogen naar 600 euro per leerling. De 
meeste scholen kunnen hier aan voldoen op 5 a 6 scholen na.   
De vraag wordt nu eerst aan de scholen voorgelegd “ wat hebben zij nodig om te groeien naar de 600 euro per 
leerling”. En hoe kunnen wij (de ondersteuning) hierin faciliteren. Het onderdeel verhoogde reserves bij de 
scholen is momenteel nog onderhanden.   

  
  
  
  
  

4.2 20.55 Judith Koning – personeelstekort  
  
Eind van dit jaar komen de NPO gelden vrij. Deze zijn massaal ingezet voor extra personeel.   
Voor de zomer leek alles op orde. In de flexpool zitten nu ongeveer 20 fte (normaal 37 fte), maar die 
zitten nu allen op tijdelijke vacatures (ziekte-/ zwangerschapsverlof, e.d.).   
De NPO gelden zijn vooral uitgegeven aan personeel (leerkrachten), ongeveer 2/3.  
Nu wel een dringend appel aan de locaties: heb een plan B.  
Het lijkt er binnen Blosse dat het nog te doen is, maar als iemand langdurig gaat uitvallen (ziek of 
zwanger), dan zal er waarschijnlijk een probleem ontstaan.  
Er ligt nu wel geld op de plank voor extra personeel, alleen er zijn geen mensen.  
Vorig jaar hebben wij bijna alle LIO-ers kunnen aannemen. De eerste actie zal zijn: wat kun je binnen 
je eigen locatie doen. Solidariteit: waar een leerkracht andere taken doet, misschien kan hij/zij op 
een andere locatie een groep overnemen.  
Dit is ook tijdens de expeditie besproken. Hoe kun je onderwijs geven? Er op een andere manier naar 
kijken. Op een aantal locaties was dit nog niet binnengekomen. We zitten in een tussenfase, de 
werkdruk begint toe te nemen. We proberen die locatie maximaal te ondersteunen.  
  
Ook tijdens de expeditie:   
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Hoe kun je onderwijs geven. Op een andere manier ernaar kijken. Op een aantal locaties was dit nog 
niet binnengekomen. Die tussenfase: de werkdruk begint toe te nemen. Je probeert die locatie 
maximaal te ondersteunen.  
Hoe borg je naar het evenwicht, de rek is er al aardig uit. Het verzuim daalt nu een beetje (misschien 
door de inzet van de NPO gelden), maar dit is waarschijnlijk een tijdelijk iets.  
We gaan meer werven en opleiden. Een kanteling in de maatschappij, wat betekend dat in de 
toekomst.  
We moeten anders gaan denken.   
Er is op geprobeerd te sturen op andere bestedingen dan alleen op personeel.  
Er zou ook eventueel gedacht kunnen worden om te detacheren op andere scholen.  
  
De signaalwaardes zouden niet helemaal kloppend zijn. Is dat heel erg belangrijk?  
Directie meld een medewerker soms eerder ziek (terwijl er misschien een andere reden is), maar dan 
is er wel een vervanging en anders waarschijnlijk niet.  
  
  

     
 5.   Stemming:    

5.1 Uitgangspunten begroting, ( risicomatrix als mogelijk)   
Onderwijs – ter instemming  

  
Voor: 12   
Tegen:  0  
Stemminguitslag formulier invullen  
  
  
  

Risicomatrix  
Voor: 12  
Tegen:  0  
Stemminguitslag formulier invullen  
  
   

             6.   Rondvraag   
  
Nieuw lid CVB: is dat al eerder gecommuniceerd? Had iemand niet meegekregen.  
Wij gaan weer beginnen borden/spandoeken: wie regelt dit? Is dit vanuit de scholen, VVN of vanuit 
de gemeente?  
Er was een docent die gestaakt had: salaris was ingehouden, directies moeten dit indienen bij MR-en. 
Niet helemaal goed gegaan.  
  
  

   
   
  

  7.   Sluiting  
   
 De eerstvolgende vergadering na de zomervakantie is op: 14 oktober 2021  
(Vervolgens: 4-11-2021, 16-12-2021(gez.), 27-1-2022, 3-3-2022, 6-4-2022(gez.), 12-5-2022, 9-6-2022 en 30-6-2022)   
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Stemming  

  
Beleidsstuk:  
  

  
Uitgangspunten begroting Q1 –   
ter instemming GMR  

  
Besproken in werkgroep:  
  

  
  
  
Datum: -  
  
  

  
Datum GMR vergadering:  
  

  
20-09-2021  
  

  
Stemuitslag:  
  

  
____12_ stemmen vóór  
____00_ stemmen tegen  
____00_ onthielden zich van stemming  
  
Beleidsstuk is aangenomen/afgekeurd*  
  

   
* Doorhalen wat NIET van toepassing  is.  

  
  

Onderbouwing stemuitslag:  
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Stemming  

  
Beleidsstuk:  
  

  
Uitgangspunten Risicomatrix –   
ter instemming GMR  

  
Besproken in werkgroep:  
  

  
  
  
Datum: -  
  
  

  
Datum GMR vergadering:  
  

  
20-09-2021  
  

  
Stemuitslag:  
  

  
____12_ stemmen vóór  
____00_ stemmen tegen  
____00_ onthielden zich van stemming  
  
Beleidsstuk is aangenomen/afgekeurd*  
  

  
  
   
* Doorhalen wat NIET van toepassing  is.  

Onderbouwing stemuitslag:  
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