Notulen gMR-vergadering d.d. 2 februari 2017
Aanwezig:
Dhr. Peter Lemmens (OP De Rietlanden, voorzitter)
Mevr. Marianne ten Berge (OP SGL, ter vergadering benoemde secretaris/penningmeester)
Dhr. Kees de Kruijk (OP ISG Arcus, plaatsvervangend voorzitter)
Mevr. Jolanda Boud (OG SGL)
Mevr. Hetty O’Connor (OP SGL)
Dhr. Jan Boleij (OP De Rietlanden)
Mevr. Hanna Horlings (OP ISG Arcus)
Mevr. Priscilla Labigar (LG De Rietlanden)
Mevr. Sandra Ruiter (OOP bovenschools servicebureau)
Mevr. Tamara Sertorelli (OG SGL)
Mevr. Coosje Veldhuis (LG ISG Arcus)
Mevr. Alice Visser (OG De Rietlanden)
Dhr. Barry Lommen (bestuurder)
Dhr. Sybout de Lange (hoofd financiën en controller van de SVOL)
Daarnaast zijn twee ouders van de SGL als gast aanwezig.
Notulant: dhr. Louis de Vries
Met kennisgeving afwezig:
Geen
Afwezig:
Dhr. Egbert Jan Keus (OOP OG De Rietlanden)
Mevr. Sabrina van Rijn (OG ISG Arcus)
Dhr. Boyd Rossen (LG SGL)
Openbaar gedeelte
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Afscheid Tamara Sertorelli (oudergeleding SGL)
Tamara heeft de contacten tussen drie scholen als verrijkend ervaren. De combinatie
gMR-MR-werk bleek echter te belastend. Daarom vertrekt zij. De voorzitter bedankt
Tamara voor haar inzet en inbreng in de gMR en verrast haar met een bos bloemen.
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Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Mededelingen vanuit de Bestuurder, het DB, de Financiële Commissie, de leerlingen,
ouders en het personeel.
3.1 De bestuurder
De beslissing van het voorstel van B&W m.b.t. de nieuwe clusters bij de Rietlanden is
tijdens de raadsvergadering aan de orde geweest. Het gesprek hierover wordt nu in
principe over 3 vergaderingen verspreid. Er is inmiddels informatief gesproken over
de te kiezen locatie, het co2-neutraal maken van de nieuwe schoolgebouwen en de
financiering. M.b.t. het laatste kon B&W aangeven dat er voldoende geld overblijft
voor de basisscholen.
De mededeling over de inzet van de huidige afdelingsleiders en conrectoren in de
nieuwe clusters is overlegd met het DB van de pGMR, niet met de hele pGMR zoals
vermeld werd in de informatie voor het personeel.
3.2 Het DB
Geen punten.
3.3 De financiële commissie
Geen punten.
3.4 De leerlingen
Docent Wiebe Lok van de Rietlanden vroeg via WhatsApp aan Priscilla Labigar om
verduidelijkingen naar aanleiding van het persbericht. Het was haar onduidelijk wat
hij precies wilde vragen.
3.5 De ouders
De ouderraad van de SGL heeft een overleg met Leefbaar Lelystad, die graag grieven
en vragen wilde verzamelen om in te brengen in de Raad, afgewezen.
De andere ouderraden brengen geen punten in.
3.6 Het personeel
Geen punten.
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Notulen GMR d.d. 08-12-2016
4.1 Redactioneel
Redactionele fouten zijn doorgegeven en zullen door de notulant worden aangepast
in het definitieve verslag.
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4.2 Naar aanleiding van
Punt 4: Jan Boleij geeft aan dat het GO NOGO moment niet gekoppeld was aan de
beslissing van de gemeenteraad. Tijdens de vorige vergadering heeft de gMR
geconcludeerd dat dit onontkoombaar is.
Punt 12: De functie hoofd financiën en de functie controller zijn bij de SVOL
gecombineerd in de persoon Sybout de Lange, geeft Barry Lommen aan n.a.v. een
vraag van Jan Boleij. In grotere organisaties kunnen dat twee personen zijn. Ook op
het gebied van facilitaire ondersteuning en communicatie zijn functies gecombineerd
in één persoon bij de SVOL.
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Eigen bijdrage van de SVOL bij de Contourennota

(discussie)

Hiervoor is Sybout de Lange als financieel expert aangeschoven.
Barry Lommen geeft eerst inleidende informatie over dit item:
Scholen krijgen geld van de overheid voor bekostiging van het onderhoud van de
gebouwen, de gemeente krijgt geld voor de bekostiging van nieuwbouw.
De SVOL is nu gekomen met een nieuw onderwijsconcept in twee gebouwen die daarvoor
geschikt moeten zijn. Het opknappen van de oude gebouwen & bijbouwen kost meer dan
nieuwbouw. De VO-raad geeft aan dat een bestuur ook mee zou moeten betalen omdat zij
bij nieuwbouw kostenvoordelen heeft m.b.t. energievoorziening, schoonmaak enz. Onze
RvT heeft ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 250.000, 40 jaar lang. Het gaat om
€ 10.000.000 inclusief € 2.500.000 rente. Deze bijdrage gaat niet ten koste van de
uitgaven voor OP en OOP.
Sybout de Lange loopt met de gMR het ter vergadering aangeleverde document (“Clusters,
Financieel perspectief 2011-2030”) langs.
Als het aantal leerlingen gelijk blijft, zal de inzet van OP en OOP gelijk blijven. Eén BRINnummer verdwijnt. Dit wordt goed gemaakt door besparingen in materiele zin. Sybout de
Lange legt uit welke extra kosten en opbrengsten we kunnen verwachten op het gebied
van inventaris, onderhoud, beheer en energie. Het ministerie van OC&W en de RvT geven
grenzen aan voor liquiditeit etc. om de school financieel gezond te houden.
De kolommen in de resultatenrekening zijn: nieuw (we zitten in nieuwe gebouwen),
huidig (we zitten in de drie oude gebouwen) en verschillen.
Op een begroting van € 31.000.000 is een tekort van € 6.000 verwaarloosbaar.
Voorzieningen zijn er om kosten in de toekomst te kunnen betalen. Versnelde
afschrijvingen gaan ten laste van de vermogenspositie.
Hoe dichter je bij de beslissing komt van de Raad (in de tijd), des te meer te zeggen valt
over de prognoses van de leerlingenaantallen. Op dit moment leveren de basisscholen
gezamenlijk 40 leerlingen minder per jaar aan. We gaan in de huidige versie van de
plannen van 36.000 naar 30.000 m2.
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Jan Boleij geeft aan dat de huidige 8 m2 per leerlingen op de Rietlanden als onveilig
ervaren wordt. Belangrijk is hier oog voor te hebben als we in de nieuwe setting weer op
8m2 per leerling uitkomen. We moeten dus kijken naar de capaciteit en een (slimme)
indeling. Anders komen we te krap te zitten.
De normen van OC&W zijn ook krapper gesteld, geeft Kees de Kruijk aan. Verschillende
“soorten” leerlingen leveren ook een ander aantal vierkante meters op, merkt Barry
Lommen op.
Sybout de Lange geeft een gedetailleerder toelichting onder punt 6, zodat de vergadering
zich een beter beeld kan vormen. Bijvoorbeeld: meer investeren in energieneutraal kost
geld maar levert nog meer op aan besparingen.
Jan Boleij vraagt naar de lening voor de toren van Arcus. Sybout de Lange: Die handhaven
we in de begroting omdat de gemeente hieraan bijdraagt. Dat levert ons dus financieel
voordeel op.
Het weerstandsvermogen is nu 20,2 en in 2021 17,8. Dit komt door afname van het
vermogen door investeringen, geeft Sybout de Lange aan op een vraag van Jan Boleij.
Barry Lommen vraagt of de leden van de gMR vóór de volgende vergadering vragen
willen aanleveren, zodat hij en Sybout de Lange zich goed kunnen voorbereiden.
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Vakantieplanning 2017-2018

(discussie)

De meivakantie duurt in de plannen 2 weken. Helaas zitten niet alle basisscholen op één
lijn, vertelt Barry Lommen. I.v.m. de examentraining is de meivakantie vroeger. Hanna
Horlings: Voor de onderbouw is 11 weken van de meivakantie tot de zomervakantie een
erg lange periode. Jan Boleij: Het is wel gek: 2 weken meivakantie, 3 dagen les, 2 dagen
vrij. Het lijkt wel op 3 weken vakantie.
Sandra Ruiter: Hoe zit het met de afbouw- en opbouwweek? Barry Lommen: Er is
onderscheid gemaakt tussen medewerkers van het servicebureau en het andere OOP.
Barry zal proberen dit in overleg gelijk te trekken.
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Kwaliteit van het onderwijs
(discussie)
Hoe staat die ervoor en hoe worden verbeterplannen zichtbaar in de begroting?
(ingebracht door de oudergeleding van isg Arcus)
Dit punt wordt geschrapt, omdat Sabrina van Rijn en andere leden van de ouderraad van
isg Arcus niet present zijn.
De ouderraad van de SGL vraagt zich af hoe het staat met de kwaliteit van het onderwijs
nu, dus vóór de nieuwe setting. Barry Lommen: De inspectie heeft voor de SGL en ISG
Arcus een goede beoordeling gegeven, hetgeen iets zegt over de kwaliteit van het
onderwijs. Daarnaast is de nieuwe opzet van het vmbo gestart. Wat al gerealiseerd kan
worden, vooruitlopend op de nieuwe clusters, zal tevens vorm kunnen krijgen.
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Rondvraag
Geen punten.
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Onderling overleg (besloten gedeelte)
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Eigen bijdrage van de SVOL bij de Contourennota

(discussie)

Jan Boleij is nog steeds van mening dat de SVOL niet moet mee betalen. Door deze
constructie geven we de winst weg, zegt hij. Wat blijft over voor onderwijsvernieuwing?
Volgens hem klopt het rentebedrag niet. 40 jaar is ook erg lang.
Jan Boleij is van mening dat we teveel met een roze bril naar de bedragen kijken. Hij
vraagt zich af hoeveel risico je moet willen lopen.
Vragen hierover stellen we voor de volgende vergadering via de mail aan Peter Lemmens,
die ze bundelt en doorstuurt aan Barry Lommen.
10 Samenstelling van de financiële commissie
Sabrina van Rijn is vermoedelijk geëmigreerd. Jan Boleij trekt zich terug uit de commissie.
Hetty O’Connor en Peter Lemmens blijven beschikbaar. De voorzitter vraagt of twee
nieuwe leden beschikbaar zijn. Op dit moment stelt niemand zich beschikbaar.
We nemen het volgende besluit: Het mandaat van de financiële commissie wordt
overgenomen door de gMR en de financiële commissie wordt opgeheven.
11 Vakantieplanning 2017-2018

(advisering)

De gMR geeft een positief advies t.a.v. de voorgelegde vakantieplanning op blz.1. Over de
meivakantie wil de gMR nader overleg. Op 2 maart wordt dit op de agenda geplaatst.
12 Vervanging Sabrina van Rijn (oudergeleding isg Arcus)
Zij is vermoedelijk geëmigreerd. Zij heeft zich teruggetrokken uit de MR van ISG Arcus.
13 Rondvraag
Geen punten
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