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1. Inleiding. 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de GMR van het openbaar onderwijs in Houten. In dit verslag staan de 
onderwerpen die in de GMR in het schooljaar 2018-2019 behandeld zijn. 

In deze periode bestond de GMR uit de volgende personen: 

OBS De Bijenkorf  Linda Grau    oudergeleding 
 Laura Verhoeven   personeelsgeleding 
 Silvia Goes (1x)   personeelsgeleding 
 Jet Kistemaker (1x)   personeelsgeleding 
OBS De Brug Gemma de Vries   oudergeleding 
 Wouter Tollenaar   personeelsgeleding 
OBS Klavertje Vier Sebastiaan Broeders   oudergeleding 
 Kim Kleijn  personeelsgeleding 
OBS de Plantage René Karman   oudergeleding 
 Cynthia Kooyman   personeelsgeleding 
 Iris van Zanen   personeelsgeleding 
OBS Ridderspoor Yvette Bottenberg   oudergeleding 
 Cock de Kogel   personeelsgeleding 
 
Cock de Kogel was voorzitter van de GMR. In verband met ziekte heeft het voorzitterschap in de 
laatste drie vergaderingen gerouleerd onder René Karman en  Linda Grau. 
In verband met zwangerschapsverlof van Laura Verhoeven hebben Silvia Goes en Jet Kistemaker 
allebei één vergadering van de GMR bijgewoond. Cynthia Kooyman en Iris van Zanen hebben beiden 
tegelijkertijd deelgenomen aan de GMR. Ze hadden een gezamenlijke stem. 
De secretariaatswerkzaamheden voor de GMR werden uitgevoerd door Yvonne ten Wolde. 
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2. Werkgroepen 
 

De GMR werkte ook dit jaar met werkgroepen. Bij het opstellen van de agenda werden de bijgevoegde 
stukken verdeeld over de verschillende werkgroepen.  De werkgroepen hebben de stukken vooraf 
doorgenomen en besproken. De aanbevelingen van de werkgroep zijn in de vergaderingen van de 
GMR besproken. 
 

 Werkgroep financiën  
Onderwerpen: begroting, jaarrekening, lumpsum 
Leden:   Kim Kleijn, Wouter Tollenaar, Sebastiaan Broeders 
 

 Arbo werkgroep  
Onderwerpen: arbojaarverslag, arbeidsomstandigheden, jaarcontroles 
Leden: Cock de Kogel en Wouter Tollenaar 
 

 Werkgroep beleidsvorming  
Onderwerpen: strategisch beleidsplan, beleidsstukken, GMR reglement, wetgeving aangaande GMR 
Leden:  Laura Verhoeven, Linda Grau en Yvette Bottenberg 
 

 Werkgroep formatie en onderwijs  
Onderwerpen: leerlingenaantallen, sollicitaties, personeel, IPB, kwaliteitsbeleid, zorgplan, functiemix. 
Leden:  Cynthia Kooyman, René Karman en Gemma de Vries 
 

 Werkgroep ICT  
Onderwerpen: ICT-beleid  
Leden:  Linda Grau en Sebastiaan Broeders 
 

3. Activiteiten  

De GMR heeft in het schooljaar 2018-2019 6 keer overleg gevoerd met het College van Bestuur,  
voorafgegaan door een eigen overleg. 
 
De GMR heeft twee bijeenkomsten gehad met de Raad van Toezicht, één gesprek in klein comité en 
een themabijeenkomst met de gehele GMR en RvT.  
In de kleine bijeenkomst is gesproken over de huisvesting van noordoost. Verder is er gesproken over 
werkdruk en onderwijsvernieuwing. 
De GMR heeft op 6 februari 2019 een bijeenkomst gehad met de Raad van Toezicht (RvT) en de 
directeuren van de vijf basisscholen (Diro). De bijeenkomst stond in het teken van een korte pitch van 
elke directeur van OOH over hun basisschool waarbij de deelnemers een beeld kregen van de visie en 
aanpak. Tevens was er aandacht voor de activiteiten die de directeuren ondernemen voor hun taken in 
de bovenschoolse portefeuille.  
In het tweede deel van de bijeenkomst heeft de bestuurder een beeld gegeven van de ontwikkelingen 
van het Strategisch beleidsplan OOH dat op dat moment nog volop in ontwikkeling was. De contouren 
van de nieuwe missie en visie is getoond. De bestuurder geeft aan veel vrijheid te willen geven aan de 
directeuren om de visie zelf in te vullen. Vanuit de deelnemers is er gediscussieerd over de nieuwe 
visie. Algemeen beeld was dat voldoende vrijheid voor de invulling van de visie mooi is, maar dat er 
wel balans moet zijn met de algemene strategie van OOH. Een duidelijk strategisch kader wordt als 
essentieel gezien. De deelnemers hebben de avond als zinvol ervaren. Voor een volgende themasessie 
zouden de meeste deelnemers wel weer wat meer interactie willen zien.  
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FINANCIËN  
 
1. Begroting en risicoanalyse 

De begroting en de risicoanalyse zijn uitgebreid besproken met de werkgroep financiën. Hun 
bevindingen zijn in de vergadering met de hele GMR besproken. Er is gesproken over de verdeling 
van de gelden voor Passend Onderwijs. Andere punten die aan de orde zijn gekomen zijn Piramide 
onderwijs, het aantal leerlingen per klas en de fusie en huisvesting van de Brug en Klavertje Vier. 
Wat betreft de risicoanalyse zou de GMR graag zien dat er een actielijst wordt toegevoegd, waarbij 
per punt gekeken wordt in hoeverre de risico’s meegenomen moeten worden. 
De GMR heeft aanbevelingen gedaan ten behoeve van de leesbaarheid en duidelijkheid van de 
stukken. Het College van Bestuur heeft uitgesproken blij te zijn met de ingebrachte expertise. Ook 
de werkgroep financiën heeft de samenwerking als prettig ervaren. 
De GMR heeft een positief advies over de begroting en de risicoanalyse gegeven.  

 
2. Treasurystatuut  

Het treasurystatuut heeft op de agenda gestaan omdat de regelgeving is aangepast en dit 
veranderd moest worden in het statuut. De werkgroep financiën heeft ernaar gekeken en een 
aantal tekstsuggesties gedaan.  
De GMR heeft een positief advies over het treasurystatuut gegeven. 
 

3. Inkoopbeleid  

De GMR heeft opgemerkt op dat het stuk leesbaarder wordt als een lijst met afkortingen wordt 
toegevoegd. 
De GMR heeft een positief advies gegeven over het inkoopbeleid. 
 

4. Jaarverslag 2018 en jaarrekening OOH  

Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening zijn uitgebreid besproken in de werkgroep financiën. 
Daarna zijn hun bevindingen besproken in de GMR. Er is gediscussieerd over de reserves van de 
ouderraad en de overblijf van scholen. De uiteindelijke versie is alleen langsgekomen bij de 
werkgroep financiën. De werkgroep heeft van de GMR een fiat gekregen om instemming te 
verlenen, als zij het ermee eens waren. Achteraf heeft de werkgroep verslag gedaan van hun 
bevindingen naar de GMR. 
De werkgroep financiën heeft namens de GMR ingestemd met het jaarverslag 2018 en de 
jaarrekening. 
 

5. Jaarstukken  

De jaarstukken zijn vooraf besproken met de werkgroep financiën. In de GMR is gediscussieerd 
over mogelijkheden om te komen tot een betere voorspelbaarheid en de samenwerking met de 
accountant. 
De GMR merkt op dat de accountantscontrole laat zien dat de OOH de zaken goed op orde heeft 
en heeft ingestemd met de jaarstukken. 
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FORMATIE EN ONDERWIJS 
 
6. Passend Onderwijs 

De GMR heeft uitgebreid met het College van Bestuur gediscussieerd over de mogelijkheden voor 
Passend Onderwijs bij OOH. Het College van Bestuur heeft een studiereis naar Canada gemaakt om 
daar te kijken hoe Passend Onderwijs geregeld is. Ze heeft hiervan verslag gedaan bij de GMR. 
Het College van Bestuur zou graag Passend Onderwijs invoeren bij OOH. De GMR heeft hierbij 
opgemerkt dat het belangrijk is om dit in goed overleg met de werkvloer te doen. De werkvloer 
ervaart Passend Onderwijs op dit moment nog als werkdruk verhogend. Invoering zal geleidelijk 
moeten gebeuren, anders kan het teveel weerstand oproepen. De randvoorwaarden zullen goed 
benoemd moeten worden. 
Omdat de GMR Passend Onderwijs een belangrijk thema vindt, is afgesproken om een 
themavergadering te beleggen om hierover verder te discussiëren. 
 

7. Profi Pendi  

Er is het afgelopen jaar regelmatig gesproken over de samenwerking met Profi Pendi en de 
verdeling van gelden voor Passend Onderwijs over de scholen. Ook is de GMR geïnformeerd over 
de hoogte van de bedragen die OOH per leerling ontvangt van Profi Pendi. 
 

8. Formatieplan  

Er is gesproken over het formatieplan en het feit dat er op een aantal scholen een overschrijding 
van de formatie is.  
De GMR heeft ingestemd met het formatieplan. 
 

9. Aanstellingen en invalkrachten 

De GMR is geïnformeerd over het feit dat alle tijdelijke aanstellingen omgezet zijn in vaste 
contracten. Bij de nieuwe tijdelijke krachten hoopt OOH snel over te kunnen gaan op vaste 
contracten bij gebleken geschiktheid om mensen vast te kunnen houden.  
Er is gesproken over de flexibele schil van OOH. In veel gevallen blijkt die toereikend te zijn. Maar 
bij ziektepieken en onverwachte langdurige uitval ontstaan er knelpunten. De GMR heeft zijn 
zorgen geuit over de problemen bij het vinden van invalkrachten. 
Ook is er gesproken over het ziekteverzuim bij OOH. Het College van Bestuur heeft de GMR laten 
weten dat deze relatief laag is. 
 

10. La en Lb functies  

De GMR is geïnformeerd over het feit dat de oude La en Lb functies zijn vervangen door L10 en L11 
functies. Ook de verplichte quota bestaan niet meer. De GMR heeft met het College van Bestuur 
gesproken over de ambities van OOH over de professionalisering van het personeel. Verder is er 
gesproken over de eisen waaraan leerkrachten moeten voldoen als ze voor een L11 functie in 
aanmerking willen komen. 
De GMR heeft gediscussieerd over het functioneren van OinO en over de studiemogelijkheden 
binnen OOH nadat OOH met OinO is gestopt. Nu scholen zelf voor onderwijs in gaan kopen, vindt 
de GMR het nuttig om te kijken of er ook mogelijkheden zijn voor kruisbestuiving tussen de 
scholen. 
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11. Onderwijskwaliteit  

Er is gediscussieerd over de onderwijskwaliteit binnen OOH. De GMR is van mening dat het 
belangrijk is om de doelmatigheid en zinvolheid van toetsen te blijven analyseren. Ook is de GMR 
van mening dat onderwijskwaliteit meer is dan de resultaten van de CITO toetsen. 
Verder is er gesproken over nieuwe initiatieven op de Plantage en de Bijenkorf. Op de Plantage is 
gestart met groepsdoorbroken werken en op de Bijenkorf wordt gewerkt met coöperatieve 
werkvormen. De GMR merkt op dat deze nieuwe werkvormen laten zien dan ze meer effecten 
hebben dan alleen op het gebied van de resultaten. De kinderen zijn gelukkiger op school en 
hebben meer zelfvertrouwen. De GMR zou graag zien dat deze aspecten meegenomen worden bij 
een evaluatie. 
 

12. Audit de Plantage 

Er is gesproken over de bevindingen van de audit bij de Plantage. De GMR heeft opgemerkt dat het 
een goede manier is voor scholen om van elkaar te leren. Er moet wel goed gedefinieerd worden, 
waarnaar gekeken wordt en dit moet vooraf duidelijk moeten zijn. 
 

13. Werkdruk verlagende middelen 

De GMR heeft gediscussieerd over de verschillende werkdruk verlagende middelen die op de 
scholen van OOH worden ingezet. De GMR vindt het belangrijk om regelmatig te checken wat de 
invloed van de huidige middelen is. Verder zou de GMR graag zien dat er gekeken gaat worden 
naar nieuwe 'out of the box' oplossingen. Ook is het nuttig om te kijken naar oplossingen die geen 
geld kosten.  
 

14. Vakantierooster  

De GMR heeft ingestemd met het vakantierooster. Omdat het dit jaar niet is gelukt om volledig af 
te stemmen met het voortgezet onderwijs, benadrukt de GMR het belang van een goede 
communicatie naar de ouders. 
 

15. CAO PO 

De GMR is op de hoogte gesteld van de nieuwe regels binnen de CAO en over hoe OOH hiermee 
omgaat. 
 

ARBO  
 
16. Arbo RI&E  

De GMR is op de hoogte gesteld van de resultaten van de quickscan van april. De GMR heeft 
aangegeven dat het belangrijk is dat de resultaten van de quickscan op schoolniveau goed worden 
doorgesproken. 
 

BELEID EN OVERIG 
 
17. Strategisch beleidsplan en de jaardoelen 2018-2019   

Er is gesproken over het strategische beleidsplan dat augustus 2019 in zal gaan.  
De GMR heeft gevraagd of er een pestprotocol toegevoegd zal worden. Het College van Bestuur 
heeft uitgelegd dat dat op schoolniveau geregeld wordt. 
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Het College van Bestuur heeft een aantal mensen van de GMR gevraagd om mee te werken aan 
het opstellen van het professioneel statuut. 
 

18. Beleidsstukken 

Er hebben dit jaar een groot aantal beleidsstukken op de agenda gestaan, die aangepast moesten 
worden en waarvoor de instemming van de GMR nodig was. 
 

 Beleid en professionalisering 
Er is gesproken over het beleidsstuk beleid en professionalisering. Dit document is de voortzetting 
van de gesprekkencyclus. De GMR heeft gediscussieerd over het feit dat OOH wil doorgroeien naar 
een professionele organisatie met ontwikkelingsgesprekken i.p.v. functioneringsgesprekken. OOH 
wil graag eigenaarschap teruggeven aan de leerkracht. De GMR vindt dit een goede ontwikkeling. 
Verder is er gesproken over werkverdelingbeleid op de scholen. De GMR is er voorstander van dat 
er ook gekeken wordt naar overkoepelend beleid. Vakleerkrachten zouden bijvoorbeeld door 
meerdere scholen ingehuurd kunnen worden. Verder zou het prettig zijn als er tussen de scholen 
een bepaalde uniformiteit is bij het toekennen van taakuren.  
De GMR is akkoord gegaan met het stuk en heeft zijn complimenten uitgesproken, het was een 
prettig leesbaar document. 

 

 Privacy Protocol 
Het bestaande privacy protocol bleek niet meer AVG proof. De GMR heeft meegedacht bij het 
opstellen van het nieuwe protocol. Er is hierbij o.a. gesproken over de veiligheid van medische 
gegevens. Verder is er gekeken naar de leesbaarheid van het document. 
De GMR heeft ingestemd met het nieuwe Privacy Protocol. 

 

 Gedragscode en geheimhoudingsverklaring  
GMR heeft meegedacht over de documenten Gedragscode en geheimhoudingsverklaring. Er is 
hierbij opgemerkt dat relaties met ouders lastig kunnen zijn omdat het oude vrienden of familie 
kunnen zijn. In zo'n geval kan niet afgedwongen worden dat er geen facebook contact is. De GMR 
heeft opgemerkt dat zorgvuldigheid hierbij erg belangrijk is. 
De GMR heeft ingestemd met de documenten. 

 

 Protocol seksuele intimidatie tussen leerlingen  
De GMR heeft aangegeven dat het erg belangrijk is dat communicatie en verslaglegging in een 
veilige omgeving gebeuren. 
De GMR heeft ingestemd met het document. 

 

 Levensfase beleid  
Er is uitgebreid gesproken over het levensfase beleid van OOH. De GMR is onder de indruk van de 
op zet en vindt dat OOH trots mag zijn op dit beleid. Verder heeft de GMR zich afgevraagd in 
hoeverre dit beleid bekend is bij het personeel. 
De GMR heeft ingestemd met het stuk en heeft aangegeven dat het belangrijk is dat het document 
goed wordt verspreid. 
 

 Verzuimprotocol OOH  
De GMR heeft aangegeven dat het belangrijk is dat medewerkers erop gewezen worden dat ze 
niet verplicht zijn op medische vragen antwoord te geven bij de vragenlijst. 
De GMR heeft ingestemd met de verzuimprotocollen. 

 

 Beleid informatiebeveiliging en privacy (IPB) 
De GMR heeft ingestemd met het Beleid informatiebeveiliging en privacy (IPB). 
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 Beleid inzet eigen medewerkers 
De GMR heeft ingestemd met Beleid inzet eigen medewerkers. 
 

19. Kwaliteitsbibliotheek  

De GMR vindt het belangrijk dat personeelsleden weten welke beleidsstukken er allemaal bestaan 
en heeft erop aangedrongen om de kwaliteitsbibliotheek bij het personeel onder de aandacht te 
brengen. 
 

20. Fusie en huisvesting Noordoost 

Er is het afgelopen jaar veel gesproken over de fusie en de huisvesting van de Brug en Klavertje 
Vier. De GMR is regelmatig op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. 
Belangrijke punten voor de GMR waren met name de planning, het verloop van het traject en de 
communicatie met de ouders en het personeel. De GMR heeft aangedrongen op een regelmatige 
communicatie om het draagvlak niet te verliezen, ook op momenten dat er weinig te melden is. 
Ook heeft de GMR aangegeven graag een rol te spelen in de verschillende fases van het proces. 
De GMR heeft zijn complimenten uitgesproken over de naam Velduil en het logo. 
 

21. ICT ontwikkelingen  

Er is gesproken over de ICT ontwikkelingen bij OOH en de nieuwe verdeling van taken nadat de 
stafmedewerker ICT weggaat bij OOH. De GMR zou graag zien dat de doelmatigheid van de nieuwe 
ontwikkelingen regelmatig getoetst wordt. Ook heeft de GMR vragen gesteld over de keuze om 
een deel van de taken op de werkvloer te leggen. De GMR vraagt zich af of het nuttig is om 
leerkrachten met een onderwijsbevoegdheid uit het rooster te halen voor ICT taken, aangezien er 
op dit moment een tekort aan leerkrachten is. Verder vindt de GMR het belangrijk dat de 
taakcoördinatoren hun kennis en scholing op peil gaan houden en dat mensen een eigen 
specialisme gaan ontwikkelen. 
 

22. AVG  

AVG heeft iedere vergadering op de agenda gestaan.  De GMR heeft opgemerkt dat alle scholen in 
Houten tegen dezelfde problemen aanlopen en vroeg zich af of gezamenlijke oplossingen mogelijk 
zijn. 
De GMR heeft kennis genomen van het feit dat directeuren en coördinatoren een cursus over AVG 
hebben gevolgd. Ze hebben hierbij opgemerkt dat het nuttig kan zijn om voor het personeel een 
soort toets te maken, zodat ze zelf kunnen checken of ze er genoeg van af weten. 
De GMR heeft zijn complimenten uitgesproken naar het College van Bestuur over de zorgvuldige 
manier waarop OOH met AVG omgaat. 
 

23. Herinrichting bestuursbureau  

De GMR heeft meegedacht over de herverdeling van taken na het vertrek van de stafmedewerkers 
voor huisvesting en ICT en over de functie van de nieuwe beleidsmedewerker. De GMR heeft 
hierbij opgemerkt dat in het verleden in een aantal bovenschoolse functies gecreëerd zijn voor 
mensen die binnen de organisatie een andere plek nodig hadden. De GMR zou graag zien dat dat 
in de toekomst omgedraaid wordt. Dat eerst gekeken wordt wat OOH nodig heeft aan 
competenties en dat ook gekeken wordt of sommige werkzaamheden uitbesteed kunnen worden. 
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24. Mededelingen College van Bestuur 

Het afgelopen jaar is de GMR geïnformeerd over de volgende punten door het College van 
Bestuur. 
 

 Start directeuren 
De GMR heeft kennisgenomen van de sollicitatieprocedure en aanstelling van de directeuren 
van de Bijenkorf en de Plantage. 
 

 Taalkanjerklas 
Er is gesproken over het stoppen van de taalkanjerklas en mogelijke alternatieven. 
 

 Nieuwe kernwaarden OOH 
De GMR is op de hoogte gesteld van het feit dat er nieuwe landelijke kernwaarden voor 
openbaar onderwijs opgesteld gaan worden en dat het College van Bestuur ziich heeft 
aangemeld om hierover mee te denken. 
 

 Leerlingenaantallen 
De GMR is op de hoogte gehouden van de leerlingenaantallen van de OOH en het 
marktaandeel binnen Houten. De GMR is verheugd over de mooie resultaten. 
 

 Veranderende wetgeving WNRA 
De GMR heeft kennisgenomen van de veranderingen voor OOH en het personeel door de wet 
WNRA. Er is nu sprake van een wederzijdse akte, waarbij beide partijen ondertekenen. En het 
onderwijs heeft niet langer met een kantonrechter te maken.  
 

 Beveiligde mailuitwisseling 
In verband met AVG zijn er voor de oudergeleding van de GMR email adressen binnen OOH 
aangemaakt. 
 

 Jaarverslag 
Het College van Bestuur heeft iemand van de GMR gevraagd om mee te lezen met het 
zakelijke jaarverslag. Twee leerkrachten uit de GMR zijn geïnterviewd voor het publieksverslag. 
 

 VMOM 
Er is gesproken over de samenwerking met het VMOM na een personeelswissel. De GMR heeft 
geadviseerd om er altijd voor te kiezen een externe partij het protocol voor begeleiding van 
zieke werknemers te laten bewaken.  
 

 GMR leden Velduil 
Er zaten vier GMR leden namens de Brug en namens Klavertje Vier in de GMR. Na de fusie 
komen er nog maar twee GMR leden voor terug. 
 

 Bezoek belastingdienst 
De GMR stelt dat als de belastingdienst tevreden is, de GMR ook tevreden is.  
  

TOT SLOT 

Er zijn dit jaar weer vele en mooie discussies gevoerd over de onderwijskwaliteit en de ontwikkelingen 
binnen OOH.  
De GMR bedankt het College van Bestuur voor haar openheid en transparantie en de prettige 
samenwerking. 


