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Verslag GMR-vergadering  
Datum en tijd: 26 mei 2020 van 20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie: ’t Maxend, Nistelrode  

Aanwezig: Gert-Jan Schouten (voorzitter), Jack Daalmans (directeur-bestuurder), Maurits van der Aa, Loes van de Berg, 

Kristel van Driel, Mart van Zandbeek, Jeroen van Driel, Mireille van Sommeren, Gemma van Kaathoven, Mieke Lunenburg, 

Lieke de Veer, Amy van der Loo, Daniëlle van Aarle (notulist) 

Afwezig: - 

1 Welkom 
1.1 Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. In deze vergadering zal Jack terugblikken op de afgelopen periode in 
Coronatijd.  
 
1.2 Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
1.3 Vaststelling notulen vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 17 februari worden goedgekeurd en vastgesteld.  
 
 
2 Novum en Corona maatregelen (toelichting Jack) 
Jack geeft een terugblik op de sluiting van de scholen in maart en de periode daarna.  
Dit verslag is als bijlage toegevoegd.  
 
Gisteren heeft weer de eerste RvT-bijeenkomst plaatsgevonden in de Coronatijd. Jack geeft aan dat het goed is 
om iedereen weer te zien. Het onderwijs heeft de afgelopen periode een andere betekenis gekregen.   
 
Novum heeft in het aanbieden van onderwijs een vergelijkbaar plan getrokken als de scholen van de 
stichtingen om Novum heen. Er is veel afstemming geweest met de omgeving over de aanpak. Met name met 
Filios. De handreikingen van de PO raad en de protocollen en richtlijnen van het RIVM zijn hierin gevolgd.  
 
Als stichting zijn de directeuren en Jack op zoek gegaan naar de nieuwe buitenmaten. Zij voerden hiervoor 
wekelijks overleg. Het contact met de leerlingen was soms lastig, de hardware is een beperking bij sommige 
gezinnen. Voor ouders kostte het soms veel tijd om hun kinderen te begeleiden, naast hun eigen 
verantwoordelijkheden. Zij kunnen de rol van leerkracht nooit volledig overnemen. Ook bij leerkrachten is er 
niet altijd voldoende ICT-kennis. De ondergrens van wat nodig was voor leerlingen was lastig te bepalen. 
Novum was bezig om de leerkrachten meer in contact te brengen met de leerlingen. Er zou een dagelijks 
interactie met de kinderen moeten zijn. Inhoudelijk was er weinig contact. Deze eerste periode is het niet 
gelukt dat te bereiken.  
 
Ouders hebben hun kinderen aan het werk gezien, wat een interessant thema is. Novum heeft nog niet 
bekeken wat daarvan vastgehouden kan worden. Als het corona-virus meer uit ons leven verdwijnt, zullen 
oude routines weer de overhand krijgen. Het thuisonderwijs zou nog meer moeten inhouden dan wat het nu 
was. Het sociale gemis was groot.  
 
Gaat Novum nu verder met een duaal systeem van online en offline lesgeven?   
Een goede instructie is het belangrijkst, dat kan zowel online als offline. Het zou in de toekomst beiden kunnen.  
 
Komt er nog een analyse van het leerlingvolgsysteem? En het effect hiervan per school?  Jack geeft aan dat dat 
er komt. De middentoets is geweest. De eindtoets wordt formatief ingezet en wordt ook voor de leerkrachten 
gebruikt.    
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Het is onduidelijk of er echt achterstand is bij de leerlingen. Novum heeft rekening gehouden met de 
belastbaarheid van de ouders. Een risico is het verschil in leermogelijkheden en capaciteit bij kinderen thuis. 
Leerlingen waarbij het leren thuis goed ging, moeten nu een aanzuigende werking hebben van kinderen die 
minder geleerd hebben. Alle kinderen moeten uitgedaagd blijven. Deze thema’s zullen later verder worden 
besproken.  
 
De GMR is gezien de situatie tevreden. Ze zijn tevreden over wat de scholen hebben geboden.  
De evaluatie die nog zal plaatsvinden, wordt gedeeld met de GMR.   
 
 
3 Jaarverslag 2019 (toelichting Jack) 
Het Jaarverslag is een verplicht document, waarin staat beschreven hoe de middelen van Novum worden 
ingezet. Het verslag bestaat o.a. uit het bestuursverslag, de jaarrekening en het accountantsverslag. Voor het 
bestuursverslag heeft Jack het format van de PO-raad gevolgd, wat duidelijker werkt in vergelijking met eerder 
gebruikte formats.  
Jack zal het verslag ter kennisname naar de GMR mailen. Hierover mogen vragen worden gesteld.   
Actie: Jack stuurt het bestuursverslag 2019 ter kennisgeving aan de GMR, inclusief het verslag van 2018 ter 
vergelijking.   
 
De RvT heeft instemmingsrecht over het jaarverslag. Jack moet het vaststellen. De GMR ontvangt het 
document ter kennisname.  
 
In de jaarrekening is de totale afrekening/eindbalans 2019 terug te vinden. Op basis van teveel inzet van 
personeel zou de begroting uitkomen op minus € 300.000,-. Het eindsaldo blijkt € 1.000,- positief te zijn. Er is 
een trendbreuk gerealiseerd. En toch is iedere school gestart met voldoende formatie. Het positieve saldo is 
een mooie uitkomst op de inspanningen die vorig jaar zijn geleverd. Eigenlijk is het saldo € 129.000,- positief, 
doordat op 27 december het ministerie van OWS een deel van de CAO-gelden al in de boeken heeft geplaatst 
bij de scholen. Het is een bestemmingsreserve voor 2020. Novum is erin geslaagd om grip te krijgen op de 
begroting. 
 
 
4 MJB 2020-2023 (en Kwartaalrapportage Q1) 
Jack heeft vandaag de kwartaalrapportage naar Gert-Jan gestuurd.  
Actie: Gert-Jan stuurt de kwartaalrapportage nog door naar de GMR.   
De Meerjarenbegroting geeft inzicht in de financiële stand van zaken van Novum.  
Deze voorziet nog in een tekort van € 160.000,-. Vanaf 2020-2021 zal er op een nul-begroting worden gestuurd. 
Voor 2020 is dit nog niet haalbaar, vanaf 2021 is de kans aanwezig dat het lukt.   
Een meevaller is dat Novum meer inkomsten heeft gehad dan begroot door de uitkering BVL en het bedrag van 
OCW.   
 
Jack geeft aan dat het een bewuste keus is om lager te begroten, zodat er meevallers kunnen zijn.  
Er is vertrouwen dat er grip is op de cijfers. 
De leerlingaantallen worden minder, maar daar wordt op begroot.  
De GMR is nieuwsgierig naar de keuzes die gemaakt gaan worden in het verdere onderzoek.  
 
 
5 Ziekteverzuimbeleidsplan Novum  
Waarom wordt het verzuimplan nu aangepast?  
Het beleid moet goed op orde zijn en wordt nu gecheckt. Novum krijgt daarbij gratis ondersteuning vanuit het 
vervangingsfonds. Het eigen risico dragerschap wordt ook onderzocht; om zelf als stichting de 
vervangingskosten te betalen tegen lagere verzekeringstarieven.  
Dan moet er grip zijn op de verzuimcijfers. Novum zit nu onder het landelijk gemiddelde.  
Wat ervoor wordt gedaan is stichtingsbreed niet bekend.   
 
Hoe richt Novum het verzuimbeleid goed in?   
Er zal worden gekeken naar de vitaliteitskant en er moet pro-actiever te werk worden gegaan. Het plan is 
gedeeltelijk wettelijk voorgeschreven, hier heeft een verzuimspecialist naar gekeken.  



 

 

N
o

tu
le

n
 G

M
R

  2
0

19
 -

 2
02

0
 

3 

 

Het nieuwe verzuimplan gaat in als het is vastgesteld.   
Het is belangrijk dat de directeuren weten hoe hiermee om te gaan. Er komt een stappenplan voor de 
medewerkers, de kwaliteitskaart. De rechten en plichten die vermeld zijn in het nieuwe plan, zijn gelijk aan de 
vorige versie.  
 
Actie: Jack en Gert-Jan checken of de GMR instemmingsrecht heeft op het verzuimplan en komen hierop terug 
bij de GMR.  
 
Voorzieningen voor oudere werknemers komen niet terug in het verzuimbeleid. De CAO heeft wel 
voorzieningen opgenomen.   
Actie: Jack overlegt met de werkgroep of dit nog in het plan moet terugkomen.  
 
 
6 Onderzoek samenwerkingsopties (toelichting Jack)  
De toelichting van Jack wordt in een apart document bijgevoegd.  
 
Het onderzoek is een verkenning geweest. Er is gesproken met bestuurders van Kiem en Filios, om te kijken wat 
het Novum zou kunnen opleveren. De voordelen voor de andere stichtingen zijn niet besproken, het betekent 
voor andere stichtingen ook een schaalvergroting.  
 
De kwetsbaarheid van Novum is een centraal thema. Er kan worden aangetoond dat Novum als autonome 
organisatie kan blijven bestaan en daarmee moet men op verkenning gaan. Novum is autonoom op het gebied 
van personeel, onderwijs en financiën. Hoe staat de GMR in de samenwerking met andere stichtingen?   
Actie: Jack ontvangt graag reacties van de GMR hierover.  
 
Actie: Jack overlegt met Gert-Jan of het verslag van het onderzoek naar samenwerking met andere stichtingen 
aan de GMR gestuurd kan worden.  
 
Vragen aan Jack 

- Voor klimaatbeheersing is komend jaar budget opgenomen in de begroting. Er moet nog worden 
uitgezocht hoe dit wordt aangepakt.  

- ’t Palet heeft een nieuwe directeur aangesteld. 
 
Actie: Jack stuurt de laatste mededelingen, die door hem zijn opgesteld, aan de GMR. 
 
Jack verlaat de vergadering.  
 
 
7 Toelichting door werkgroepen, napraten en standpunt GMR bepalen over agendapunt 2 t/m 6 
In de vorige vergadering is de samenwerking met andere stichtingen besproken met dhr. van de Ven. Dit is een 
apart verslag en niet opgenomen in de notulen.   
Actie: Danielle stuurt dit losse verslag nog naar de GMR-leden.  
 
Er is een objectief onderzoek gaande naar de samenwerking. Dit proces zal nog even duren. De GMR wil graag 
nauw betrokken worden in dit onderzoek. De GMR heeft nu geen bezwaren of kanttekeningen ten aanzien van 
de samenwerking en is nieuwsgierig naar het vervolg. Wat kan de rol zijn van de GMR in dit proces?  
Actie: Gert-Jan geeft door aan Jack dat de GMR nauw betrokken wil zijn, geen bezwaren heeft en nieuwsgierig 
is naar het vervolg.  
Actie: Het onderzoek naar samenwerking met andere stichtingen zal elke vergadering op de agenda komen.   
 
 
8 Bestuursformatieplan 2020-2012 
De GMR heeft al ingestemd met het bestuursformatieplan in de vorige vergadering.   

9 Voorstel wijziging secundaire arbeidsvoorwaarden 
Besluit: De GMR stemt in met het voorstel secundaire arbeidsvoorwaarden.  
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10 Actielijst  
Opmerkingen n.a.v. de actielijst:  
Actiepunt 9: Gert-Jan doet nogmaals navraag over de vertegenwoordiging vanuit de Beekgraaf. De vraag is ook 
wat gebeurt er met de uren die ervoor staan en dus niet benut worden?  
 
11 Ingekomen vragen/opmerkingen/mededelingen  
Actie: Lieke communiceert met de MR-en dat de definitieve notulen op de site van Novum staan en niet meer 
apart worden gemaild.  
 
12 WVTTK/Rondvraag 

- Gemma geeft aan dat ze in juni haar laatste vergadering bij de GMR zal hebben.  
Haar termijn loopt af en ze is niet herkiesbaar.  

- De laatste vergadering zal in de tuin bij Gert-Jan plaatsvinden met een hapje en drankje, verdere 
details volgen nog.   

 
13 Afsluiting  
De voorzitter sluit de vergadering af om 22.15 uur.   
 
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 23 juni 2020 bij Gert-Jan vanaf 19.00 uur.     


