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Verslag GMR-vergadering  
Datum en tijd: maandag 17 februari 2020 van 20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie: ’t Palet, Heeswijk-Dinther  

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, 

Daniëlle van Aarle (notulist) 

Afwezig: Lieke de Veer, Amy van der Loo. 

1 Welkom 
1.1 Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom.  
 
Rob van de Ven sluit om 20.45 uur aan om met de GMR te brainstormen over de veranderende omgeving en de 
consequenties voor Novum als stichting. Hoe verhoudt Novum zich tot de omgeving? Novum heeft dit jaar 300 
leerlingen minder, de scholen worden kleiner. Lukt het Novum om op deze manier de komende 4 à 5 jaar door 
te gaan? Novum zal op eigen kracht kunnen voortbestaan, maar de marges voor personeel, leerlingen en 
materieel worden steeds kleiner. Er komen middelen per leerling binnen, door ontvangst van minder middelen 
is de vraag of Novum 6 scholen kan behouden. Het is belangrijk om de omgeving te verkennen om te kijken 
welke samenwerkverbanden er zijn. Jack geeft aan hier zelf ideeën over te hebben, maar hij wil het objectief 
maken en verkennen. De GMR is belangrijk in dit traject. Jack is benieuwd hoe de GMR erin staat.   
 
1.2 Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
1.3 Vaststelling notulen vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 10 december worden goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Opmerkingen n.a.v. de vorige vergadering:  

- De voorzitter van de MR van ’t Maxend gaf aan dat een ouder zich kandidaat had gesteld voor de 
GMR. De eerste termijn van Gert-Jan loopt af. Gert-Jan wil wel door. De aangemelde kandidaat wil 
geen verkiezingen en heeft zich teruggetrokken. Er komt nu een publicatie vanuit de MR van ’t 
Maxend voor werving van kandidaten voor de GMR volgens de geldende procedure. Er wordt bekeken 
of er alsnog verkiezingen uitgezet moeten worden.      

- Mart heeft dit traject met Dirk besproken op ’t Mozaïek. Er heeft zich tot nu toe niemand gemeld. De 
MR moet dit nog wel formeel publiceren, dat is nog niet gebeurd. Mart pakt dit verder op met de MR.  

Actie: Gert-jan geeft aan Lieke door dat publicatie van de notulen op de website doorgegeven kan worden aan 
Peter van de Steen. Alle goedgekeurde notulen moeten op de website worden geplaatst, zodat de MR-en ook 
geïnformeerd worden.  
 
2 Personele begroting 2020-2021 
De samenvatting van de personele begroting is verstuurd en is een onderdeel van het bestuursformatieplan.    
In deze vergadering wordt instemming gevraagd van de P-GMR op de personele begroting en het 
bestuursformatieplan. In de vorige vergadering is het tekstuele gedeelte besproken, in deze vergadering zal het 
financiële deel aan de orde komen.   
Novum komt uit met de personele begroting. De bekostiging van het aantal leerlingen is nog gebaseerd op 
vorig jaar, 1 oktober 2019. Doordat er sprake is van krimp van het aantal leerlingen is dit nog positief voor de 
begroting. Er is een aantal posten met reserves, voor het geval de krimp verder doorzet.  
 
Opmerkingen/toelichtingen op de personele begroting:  

- De realisatie van 2019 is gunstig, de realisatie is naar verwachting.   
- Materiele lasten blijven min of meer gelijk en gaan nu de baten die als gevolg van krimp structureel 

zijn afgenomen, meer drukken. Deze moeten worden gecompenseerd vanuit personeel.  
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- Verhuur van leegstaande ruimtes levert niet heel veel op. 
- De middelen van het Samenwerkingsverband (SWV) zijn deels lager door minder leerlingen. In 2017-

2018-2019 werd bovendien een innovatiesubsidie ontvangen (een innovatiebudget van 25 euro p.p.) 
Dit geld is met name besteed aan MIND, gedrag en NT2. Het gaat om ongeveer 31.000 euro. Deze 
programma’s lopen nu door op kosten van Novum. Er is begroot met voorzichtigheid. Het doel is om 
per 2012 op een nul resultaat uit te komen.   

- Er is financieel rekening gehouden met het opnieuw inschalen van directeuren en OOP door de 
nieuwe CAO.   

- Voor de basisschoolcoach wordt de subsidie lager, daar wil Novum wel gebruik van blijven maken. Het 
gaat hier om een doelsubsidie.  

- Doordat middelen al ontvangen zijn in 2019 en nog uitgegeven moeten worden in 2020, geeft dit een 
vertekend beeld. Het lijkt alsof 2020 een positiever beeld heeft dan in werkelijkheid het geval is.   

- Het stukje onvoorziene ruimte is in lijn met de ambitie.   
- De kosten voor vervanging van personeel zijn voor eigen rekening; het moet zo realistisch mogelijk 

begroot worden. 
- Er moeten ook reserves zijn. De frictiepot is in 2019 verhoogd en blijft op dat niveau in 2020.    

 
3 Bestuursformatieplan 2020-2021 
Besluit: De P-GMR stemt in met het bestuursformatieplan en de personele begroting.  
 
4 Strategisch beleidsplan 
De allocatie is niet gewijzigd. De scholen blijven bekostigd worden met groepen van 25 leerlingen. De 
personele begroting van een jaar geleden loopt redelijk in de pas nu. Vorig jaar was de uitvoering al begonnen, 
voordat de GMR met het plan had ingestemd. Het bepalen van de formatie voor volgend jaar is nu eerder 
opgepakt, wat meer rust geeft op de scholen. Vorig jaar waren er enkele grote veranderingen, dat heeft ook 
andere gevolgen dan nu het geval is. In het proces wordt nu geprobeerd om in 1 keer een soort carrousel op 
gang te brengen. Voor de meivakantie zijn de grote contouren bekend.   
 
Is er voldoende personeel om de formatie op orde te krijgen?  
Jack geeft aan dat het lastig is om daar nu iets over te zeggen. Het is moeilijk om een goede directeur voor het 
Palet te vinden. En vooralsnog lijkt het verder te lukken voor komend schooljaar.  
Opvallend is wel dat vacatures langer openstaan. Volgens het onderwijsplatform wordt ook Noord-Oost 
Brabant een probleem wat betreft het aanbod van leerkrachten.  
 
5 Voorstel tot wijziging secundaire voorwaarden 
Het is onduidelijk of bij ‘beëindiging onderwijscarrière’ wordt bedoeld bij Novum of in zijn algemeenheid. Het 
gaat om het beëindigen van de gehele carrière.   
Actie: Jack past deze zin aan, zodat het duidelijker verwoord is in het document.   
 
6 Voortgangsrapportage  
Jack zoekt naar een nieuwe vorm voor de voortgangsrapportage. Deze rapportage is bedoeld om ouders, 
personeel en de RvT te informeren. Er komt nog extra informatie in de huidige rapportage.  
Vragen hierover mogen worden gemaild aan Jack.   
 
7 Vakantierooster  
Het voorstel voor het vakantierooster vanuit OCW, ziet het Brabants Overleg Vakantierooster (BOV) als een 
leidend voorstel. De meivakantie kan verschillen tussen het VO en PO, deze planning is afhankelijk van de 
examens op het VO. Deze regio is nu ook vertegenwoordigd in het overleg en houdt rekening met deze regio.  
Besluit: De GMR geeft positief advies op het vakantierooster, mits dit is afgestemd met andere scholen uit de 
regio.   
 
Jack verlaat de vergadering.  
 
8 Rob van de Ven, bureau KOCK  
De heer van de Ven heeft een onderzoeksvoorstel gekregen vanuit Novum, om de mogelijke meerwaarde van 
samenwerking van Novum te onderzoeken. Hij heeft veel projecten gedaan in het onderwijs en de zorg. Hij 
heeft fusies en samenwerkingen begeleid in het PO, VO en op HBO’s.  
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Hij wil graag informatie van de GMR ontvangen door het gesprek te voeren over mogelijke voor- en nadelen 
van samenwerking met andere stichtingen. Hij voert ook nog gesprekken met de RvT. Jack is zijn 
contactpersoon binnen Novum. Er is ook internetonderzoek gedaan. Een aantal gesprekken staan nog in de 
planning.   
 
De verdere inhoud van dit gesprek wordt niet in de notulen vermeld.  
Actie: Dit onderwerp komt op de agenda van de volgende vergadering en wordt verder uitgewerkt.  
 
Actielijst 
De actielijst is besproken.  
 
Welke MR gaat beslissen welke ouder in de GMR mag? Hoe zit dat?  
Actie: Gemma en Gert-Jan: Navraag doen bij Jack en FNV over hoe het zit met de verdeling van de scholen in de 
GMR?  
 
9 Ingekomen vragen/opmerkingen/mededelingen  
De verbinding tussen de GMR en de MR is belangrijk. De MR van de Albertusschool heeft onlangs de GMR 
leden uitgenodigd van de Albertusschool. Dit zouden de andere MR-en ook moeten doen. We willen als GMR 
een eenduidige boodschap uitsturen naar de MR-en van de scholen. De definitieve notulen worden op de 
website van Novum geplaatst, zodat iedereen deze kan inzien. Als GMR lid zou je 1 keer per jaar langs moeten 
gaan bij de MR.   
 
10 WVTTK/Rondvraag 

 
11 Afsluiting  
De voorzitter sluit de vergadering af om 22.30 uur.   
 
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 26 mei 2020 van 20.00 – 22.00 uur.    


