
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Conceptnotulen voor de vergadering van de OR-CCR-GMR   
  
Datum:  16-12-2021 

Aanvang:  19.30 uur gemeenschappelijk deel - online via TEAMS 

20:40 GMR deel - online via TEAMS 
 

Locatie:  Online, via TEAMS 

Afwezig: Ilse K., Femmeke 
Aanwezig: Dick, Miranda Seton, Jeroen M., Bianca Hooijer, Roel, Ria Koenraadt, Joke Tesselaar, 
Judith Schipper, Barry, Remco Prast, Marcella K., Jeanette de Jong, Martine R., Marcella H., Daisy de 
Vroome, Robertjan, Tom, Dennis, Ellen Bakker, Theresia en Rianne, Maarten, Gabrielle (notulist) 
 
 
  
19.30  1.  Opening en vaststelling agenda  

Dick Bulthuis is voorzitter  
 

19.30  2. Vaststellen conceptnotulen 
       - OR/CCR/GMR 20-09-2021 
Ongewijzigd vastgesteld, 
 
 
19.35  3.   CvB 
Als nieuw bestuurder stelt Remco zich voor. 
 
Jeanette deelt een presentatie over het algemene beeld nu binnen Blosse.  
 

 
Corona 
Afgelopen week tijdens de persconferentie te horen gekregen dat de basisscholen een week voor 
kerst weer dicht gaan. De noodopvang is weer beschikbaar. Het gaat redelijk goed op de locaties. Ze 
worden niet overstelpt met aanvragen. Soms komt er een coronagolf door de locatie (zowel kinderen 
als medewerkers). Veel quarantaines, maar andere locaties hebben juist nauwelijks besmettingen. 
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Wat er speelt in de maatschappij komt ook bij Blosse binnen. Soms is er verharding binnen de teams 
terug te horen. De dialoog wordt wel gestart. We zijn binnen Blosse met elkaar een mini 
maatschappij.  
 
Evolutie strategie  
Aangezien het SamenDelen vandaag niet doorging, wordt dit nu als eerste met jullie gedeeld. In 
januari 2022 wordt dit met de directieleden tijdens het SamenDelen besproken. 
 

 
 
Het is belangrijk om altijd de dialoog met elkaar aan te gaan.  
We hebben geen 4-jaren plan, maar zullen steeds evalueren en bijsturen. Het CvB is de antenne 
binnen de organisatie. 
 

 
De 10 beloften Blosse zijn 5 beloften geworden. 
 
We moeten breed kijken naar de buitenwereld.  
De thuisnabije kindontwikkeling houdt in dat alle kinderen naar de school in de buurt moeten 
kunnen, ongeacht hun eventuele beperking. Daar kunnen we binnen Blosse nog in groeien. 



 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

 

 
 
Altijd het primaire proces. 
De regelgeving vormt soms een belemmering voor wat we willen doen. 
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Innovatie irt arbeidsmarkt 
Op de arbeidsmarkt zijn er veel personeelstekorten in het onderwijs, maar misschien nog wel een 
groter tekort in de opvang. 
 

 
 
Er liggen grote vraagstukken voor ons. 
Door de coronasubsidie en NPO gelden is er veel incidenteel geld beschikbaar binnen het onderwijs. 
Bij de opvang moet je om bekwaam te worden geacht een training hiervoor hebben gevolgd. 
In het nieuwe kabinetsvoorstel staat dat de kinderopvang grotendeels gratis wordt voor de 
werkende ouders (2 dagen). Dit is heel positief hoe dit ontwikkeld. Een aandachtspunt is hier wel dat 
deze regeling niet geldt voor ouders die niet werken. Om aan deze vraag te kunnen voldoen moet 
Blosse hier wel iets voor gaan doen. 
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Laten we naar de toekomst kijken. Het is een mooi positief verhaal, wat goed is in deze tijd. Het 
wordt alleen succesvol als een ieder zijn/haar steentje bijlegt. De aftrap voor alle collega’s en de 
medezeggenschap zal zijn op 14 februari of 21 maart 2022. De volgende stappen volgen daarna (zie 
overzicht hierboven). 
 
 
 
19.50 4.   Ingekomen documenten ter bespreking 

Ter verduidelijking worden Theresia en Rianne uitgenodigd 
    

4a Q3 
Vraag: Huisvestingsratio staat nu op <10%….stijgt naar 9,6%. Ik weet niet beter dan dat dat 7 

a 8% max mag zijn. Blijkbaar is daar verschil in tussen PO en VO? 

Theresia:  
In het primair onderwijs wordt de ratio vanuit inspectie bepaald, dat is max. 10% (in het 
verleden zaten wij hierboven, maar nu zitten wij hieronder). 
 
Theresia:  
Er komt een opmerking over het dashboard. Er staat een zin in of het naast de opvang ook 
het onderwijs betreft. Het gaat echter alleen over de opvang. 
 
Rianne:  
In de Q3 opvang: de omzet gaat omhoog. Er is een omzet van €15 miljoen. Het zit strak op de 
personeelskosten. Je ziet het corona effect vooral terug op de studiekosten van het 
personeel. Ze hebben tijdens de lockdown en drukke periodes geen kans/tijd gehad om hun 
studiebudget te gebruiken. Er zijn voor de rest geen vragen over de Q3. 
 
 

- Q3 of mjb? Vraag doorsturen aan Theresia. 
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Theresia:  
De investeringen gingen naar beneden, de ratio huisvestiging omhoog. Het is gekoppeld aan 
de afdeling huisvesting. We zien de grootste investeringen op de scholen. 
 
 
Theresia:  
Er zijn/worden investeringen gedaan vanuit de NPO middelen/coronasubsidie. De begroting 
laat echter alleen de reguliere begroting zien.  
Het is wel de bedoeling om dit in te zetten tegen de vertragingen die o.a. zijn ontstaan 
tijdens de lockdowns in het onderwijs. 
Op pagina 6 gaat het over de opbrengsten: NPO arbeidmarkttoelage. Hier is bewust voor 
gekozen. Aan het begin van 2021 wisten wij dit nog niet. Wij weten nu ook nog niet wat er 
overblijft om het voor 2022 al in te vullen. 
 
Theresia:  
Weerstandsvermogen: iemand binnen de GMR wil graag hier verder over willen sparren.  
Het is nu een eerste inschatting. In 2023 is de accountantscontrole en zal de risico’s bepalen. 
Er is straks wel een andere kijk door de inspectie naar de ratio’s. 

 
 
4b MJB – onderwijs – ter instemming op volgende vergadering 

Vorig jaar is dit doorgenomen en hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd. 
Hoe om te gaan met leerlingaantallen? Een verbeterpunt was om meer inzicht te krijgen in 
de afdracht. Dit is meegenomen in de evaluatie en verbetering voor nu. D begroting is 
volgens het tijdspad gevolgd. 
Dit jaar was het wat makkelijker per school om de begroting rond te krijgen. Dit kwam mede 
door de NPO gelden. 
Vragen:  
Wat wordt bedoeld met de opbrengsten overig: de kleinere opbrengsten, het zijn niet 
benoemingswaardige opbrengsten. 
Aan Blosse de complimenten voor een steeds eenduidigere begroting. Steeds helder waar 
we naartoe gaan. De draai is geen risico meer, alles is nu goed geregeld. 
 
Vraag: Wat wordt er gedaan om die  €900.000 euro aan IOP/NPO subsidie op te maken? Wat 

gebeurt er met niet uitgegeven geld? Terug gestort? Is er een plan? Waar staat dat? Voor 

wanneer moet het gebruikt zijn?  

Het niet uitgegeven geld m.b.t. NPO gelden komt in een apart potje binnen Blosse, om het 
op een later tijdstip alsnog (verantwoord) te kunnen uitgeven. 
 

4c MJB – Opvang – ter informatie 
Rianne:  
Er wordt in de begroting van de opvang een omzetstijging verwacht. De salariskosten 
vormen een basis, de indexering volgens de CAO. De Pater Jan Smitschool is overgenomen, 
dit naast elkaar laten lopen. We gingen eerst altijd met de tarieven aan de gang. Wij hebben 
dit nu gelijk laten lopen. Het is belangrijk dat je ook aandacht hebt om bijvoorbeeld 
educatief speelgoed aan te kunnen schaffen. We gaan steeds meer finetunen. Een belangrijk 
punt is de verhoging van het aantal werkuren (12,5 werkuren) per pedagogisch medewerker. 
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Dit zorgt voor extra lonen in 2022. Het is een werkdrukverlichting, vanuit de CAO regeling, 
maar wij zijn er als Blosse ruimer mee omgegaan.  
De Pater Jan Smitschool had een andere dienstverlener. Om de overgang naar Blosse goed 
te laten verlopen het dhr. Vis geholpen met die overgang. Dit als uitgangspunt voor de 
begroting. 
Het eigen vermogen van de opvang wordt niet per locatie gedaan maar is gecentraliseerd 
binnen Blosse.  
In de definitieve begroting gaan alle procenten omlaag maar de bedragen gaan toch 
omhoog. Dit komt door bijvoorbeeld de activiteitenkosten, standaard is dit 2% van de omzet, 
maar de omzet stijgt. 
 
  
20.35 5.     Rondvraag  
 

- Iemand heeft een vraag over de Q3 - ICT – hij stuurt dit nog door. 
- Iemand geeft aan dat de bespreking over de begroting opvang en onderwijs erg lang duurt. 

Stelt voor om het misschien toch apart te behandelen. 
Dit komt waarschijnlijk ook omdat het online is behandeld, merkt iemand op. Misschien op 
een andere manier naar de begroting kijken. Het is mooi om te zien dat Blosse echt wel iets 
met onze feedback doet. Een ander lid geeft aan dat ze het juist een belangrijk item vindt, en 
dat het wel beide besproken moet worden. 

- Iemand vraagt dat er nou was benoemd dat er geld vrij gemaakt wordt voor het IKC? Dit 
komt terug in de OR. 

- Iemand verteld over de voortgang m.b.t. de Blosseraad: achter de schermen goed bezig. 
Werkgroep opstellen: wie zou daar willen in mee praten? Graag opgeven via de mail. 

 
 

20.40 6.       Sluiting - GMR vergadert verder.  
  

  
Volgende gezamenlijk vergadering is op: Maandag 6 april 19.30-20.30 
 
 
 


