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Dhr. Tom Fahner (LG ISG Arcus)
Mevr. Hanna Horlings (OP ISG Arcus)
Mevr. Mireille Smallenburg (OG ISG Arcus)
Mevr. Pascale van Straten (OOP De Rietlanden)
Mevr. Jolanda Boud (OG SGL)
Dhr. Olivier van Oostrom (LG SGL)
Mevr. Sandra Ruiter (OOP bovenschools servicebureau)
Dhr. Barry Lommen (bestuurder)
Dhr. Sybout de Lange (controller)
Notulant: dhr. L.J. de Vries
Met kennisgeving afwezig:
Mevr. Priscilla Labigar (LG De Rietlanden)
Mevr. Alice Visser (OG De Rietlanden)
Mevr. Hetty O’Connor (OP SGL)

Openbaar gedeelte
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Opening en vaststelling agenda
Helaas is Priscilla Labigar vanavond niet aanwezig. Ze wil graag lid van de GMR blijven.
Een frequente aanwezigheid is wel vereist, stelt de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Notulen GMR d.d. 2 november 2017
2.1 Redactioneel
Bij 3.2 wordt (meer) geschrapt.
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2.2 Naar aanleiding van de notulen:
Punt 2.2 (3.2.): Barry Lommen heeft een afspraak gemaakt met de voorzitter van
American Footballclub Lelystad Commanders om te kijken wat er mogelijk is m.b.t. de
sportvelden bij de campus.
Punt 2.2 (5): Er is nu gekozen voor 3 data bij de organisatie van het Open Huis.
Punt 11.4: Het nieuwe schema wordt nog gemaild, geeft Marianne ten Berge aan.
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Mededelingen vanuit de Bestuurder, het DB, de Financiële Commissie, de leerlingen,
ouders en het personeel.
3.1 De bestuurder
Per 1 april 2018 treedt rector Filip-Wim Lindeman van ISG Arcus in dienst van een
school in Emmen als locatiedirecteur. Er vindt overleg plaats - o.m. met de MR - om te
kijken welke oplossingen wenselijk zijn m.b.t. diens vervanging.
De nieuwe rector van de Rietlanden en het toekomstige havo/vwo-cluster wordt
waarschijnlijk per 1 februari 2018 benoemd. Nadere info volgt.
Er is een architect gekozen. In een besloten raadsvergadering wordt het ontwerp
eerst gepresenteerd. Bij de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2018 zal dat voor het
personeel gebeuren.
Marianne ten Berge vraagt naar de publiciteit voor het Open Huis. Dat mag wel
prominenter. Een grote aankondiging op de 1e pagina van Facebook is wenselijk! Nu
moet je zoeken naar de informatie.
Barry Lommen: Kaart dit soort zaken bij je management aan. Er gaan nog posters
naar de basisscholen. In januari wordt er meer tam tam gemaakt.
3.2 Het DB
We hebben een gesprek met de RvT gehad. Wij hebben onze zorgen met de RvT
gedeeld met name m.b.t. de continuering van opzetten van het havo/vwo-cluster
(inhoud en proces). De voortgang van clusterraad vmbo is ook besproken.
Barry Lommen is nu de constante factor. Hij zegt n.a.v. een vraag van Marianne ten
Berge: In de contourennota staat duidelijk waar we naar toe willen. Er zal nu hard
gewerkt moeten worden om het uit te werken. Ook willen we kijken wat nu al ingezet
kan worden. We zijn daarnaast blij dat een nieuwe rector al op 1 februari 2018 kan
beginnen i.p.v. 1 april 2018.
Het DB heeft ook contact met het DB van de clusterraden gehad om haar zorgen te
delen om te zorgen voor een goede overdracht en afstemming.
Yolande Kanbier: Je moet nu z.s.m. concreet aan de slag met het uitwerken van de
plannen.
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3.3 De leerlingen
Olivier van Oostrom: Er is nu een nieuwe leerlingenraad gevormd van 11 personen
met onderbouw- en bovenbouwleerlingen. Hiervan zijn 2 vmbo-leerlingen. We gaan
nu eerst aandacht besteden aan een schoolfeest nieuwe stijl.
Wij vinden het ook belangrijk dat de 3 leerlingenraden daadwerkelijk met elkaar in
gesprek èn aan het werk gaan.
Tom Fahner: We hebben op Arcus verkiezingen en proberen alle leerjaren zo goed
mogelijk te laten vertegenwoordigen.
Tom Fahner en Olivier van Oostrom signaleren als probleem: Vaak stoppen leerlingen
onderbouw al na een paar maanden.
Yolande Kanbier biedt aan om mee te denken om meer vmbo-leerlingen binnen de
leerlingenraad te krijgen. De betrokkenheid van vmbo-leerlingen bij de
leerlingenraad moeten we vergroten, geeft zij aan.
3.4 De ouders
Jolanda Boud: Voor het denkproces is het van belang is om nu toch al ouders en
leerlingen deel te laten nemen aan de clusterraden.
Barry Lommen: Dat kan nu al als toehoorder.
Kees de Kruijk: Er is tot nog toe weinig besproken. Het gaat in het begin alleen over
OP-zaken. We kunnen als GMR erop toe zien dat ouders en leerlingen tijdig deel gaan
nemen aan de clusterraden.
Yolande Kanbier: De ouder- en leerling-raden moeten tijdig geïnformeerd worden
over de bijeenkomsten van de clusterraden. De vergadering is het hiermee eens.
3.5 Het personeel
Kees de Kruijk: Veel MR-leden van de drie scholen hebben het WMS-congres
meegemaakt. Zie hiervoor de informatie in de weekberichten van de 3 scholen.
3.6 De clusterraden
Deze zijn nu opgestart. Er is m.n. gesproken over procedurele zaken, zoals: “Waarop
geven we advies en waarover hebben we instemmingsrecht?” We moeten proactief
zijn als clusterraden, geeft Yolande Kanbier aan.
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GMR-statuut en –reglement

vaststellen

4.1 GMR-statuut
Het door Marianne ten Berge bijgestelde statuut keuren we goed. Over de nieuwe
aanpassingen n.a.v. het WMS-congres nemen we een volgende vergadering een
beslissing, is de gedachte.
Kees de Kruijk geeft een korte toelichting bij de aanpassingen.
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4.2 Medezeggenschapsreglement GMR
Het door Marianne ten Berge bijgestelde medezeggenschapsreglement keuren we
goed. Over de nieuwe aanpassingen nemen we een volgende vergadering een
beslissing. Marianne ten Berge geeft een korte toelichting over de mutaties n.a.v. het
WMS-congres. Er zijn vooral aanpassingen gemaakt die specifiek betrekking hebben
op de SVOL. Er zijn verwijzingen naar wetsartikelen. We hebben geen themaraden,
wel clusterraden. Nieuw is ook de ondertekening.
Yolande Kanbier bedankt Marianne ten Berge voor het vele werk om de stukken bij te
stellen.
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Meerjarig financieel beleid
Barry Lommen geeft een korte introductie. De GMR wordt gevraagd om advies. Yolande
Kanbier geeft aan dat de informatie erg laat aangeleverd is en het daardoor moeilijk is om
een oordeel te vellen. Barry Lommen zegt dat het een complex proces is. Dan heb je te
maken met tijdsdruk. Tegenvallers maakten opstellen van de begroting ook lastiger.
Toelichting wordt gegeven door Sybout de Lange, de controller van de SVOL, deels
aangevuld door Barry Lommen.
Het beeld is negatiever dan vorig jaar. Dat komt o.m. dat de lumpsum de reguliere
loonkostenstijging niet afdekt. Daarnaast hebben we 1% loonruimte moeten reserveren =
€ 250.000 op jaarbasis. We worden door OC&W bekostigd voor een kalenderjaar, niet op
een cursusjaar. We kunnen berekenen hoeveel geld we gaan ontvangen, maar we weten
natuurlijk niet hoeveel leerlingen we krijgen die we met dat geld moeten bedienen. De
hoeveelheid geld voor het volgende kalenderjaar wordt gelieerd aan het aantal leerlingen
op de teldatum 1 oktober van het jaar daarvoor.
Marianne ten Berge: Wat zie je in de begroting terug van de te verwachten krimp in het
aantal leerlingen? Barry Lommen: We verwachten iets minder leerlingen dus zijn we
uitgegaan van een stijging/daling van 0. Dit geldt ook voor de volgende jaren. We
verwachten te starten in de clusters met 3600 leerlingen. Dat aantal zal naar verwachting
vervolgens doorgroeien naar 3800 leerlingen. Eind februari 2018 kunnen we zien hoeveel
leerlingen naar welke scholen gaan.
Kees de Kruijk: In hoeverre kun je meenemen, dat mensen met pensioen gaan? Sybout de
Lange: We gaat ervan uit dat mensen tot de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken. Als
iemand (m.n. LC en LD) met pensioen gaat, wordt deze vervangen met een inschaling van
gemiddeld 3 treden lager. Dit levert ca. 21% besparing van de loonlast p.p. op. We willen
de GPL (gemiddelde personeelslast = de gemiddelde kosten van 1 persoon per jaar per
functiecategorie) in de hand houden.
Sybout de Lange vervolgt: We monitoren of we aan de kaderstelling (zie pag 9 1e tabel)
voldoen. Per 1 september gaven we 8 fte teveel uit. Bij een gelijkblijvend aantal leerlingen
moeten we per 1 augustus 2018 dus 8 fte minder uitgeven.
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Yolande Kanbier: In hoeverre is het aantal leerlingen in het PO dalende? Is hier naar
gekeken? Barry Lommen: In de komende jaren kan een lichte daling van 5% plaatsvinden.
Marianne ten Berge vraagt zich af of we het aantal leerlingen per school moeten
maximaliseren. Barry Lommen geeft uit eigen ervaring (als schoolleider in Almere) aan
dat dit voor heel veel onrust kan zorgen. Daarom vindt hij een maximalisatie per school
niet wenselijk voor de komende twee jaar.
Sybout de Lange: De bedragen worden specifiek per school in kaart gebracht. Als een
afzonderlijke school een positief resultaat heeft en een andere school een negatief
resultaat, wil dit niet zeggen dat het positief resultaat tot extra uitgaven mag leiden.
We gaan uit van een ratio van 15,5 (=1 fte per 15,5 leerlingen).
Marianne ten Berge vraagt naar de 8 fte teveel: Waar komt dat vandaan? Barry Lommen:
Dit zit vooral in de bekostiging van het OP. In geringe mate in de bekostiging van het OOP.
Op de vraag wat een fte gemiddeld per jaar kost, geeft Sybout de Lange aan:
1 fte OP kost € 75.000;
1 fte OOP kost € 55.000;
1 fte directie kost € 100.000.
Sybout de Lange geeft vervolgens een toelichting op de resultatenrekening. In 2018
onttrekken we € 566.000 aan de reserves. Die zijn in totaal 1,9 miljoen. € 640.000 van de
reserves mag van de RvT ingezet worden voor de realisatie van de clusters.
Het negatieve resultaat van € 550.000 heeft te maken met de kosten voor de realisatie
van de clusters èn de negatieve verevening van het samenwerkingsverband passend
onderwijs. De bekostiging van leerlingen in het VSO heeft als norm 3,6% van het totaal
aantal leerlingen in het VO. In Lelystad is dat echter nu 7,8%. Het verschil komt ten laste
van het budget van het regulier onderwijs.
Je moet dus geforceerd meer leerlingen binnen je school houden, constateert Marianne
ten Berge. Tom Fahner: Komt de aantrekkingskracht van het speciaal onderwijs ook door
de prima beoordeling van bijvoorbeeld de Anger? Barry Lommen: Dit kan zeker een rol
spelen. In Lelystad kiezen ouders graag voor het speciaal onderwijs i.t.t. elders in het land.
We moeten daarom bij het PO pleiten voor het sturen van leerlingen naar het reguliere
onderwijs. We moeten hen overtuigen van de kwaliteit van het onderwijs binnen de
SVOL.
Hanna Horlings: Dit gegeven legt wel meer druk op de docenten in het VO. Per saldo
moeten we volgend jaar 72 leerlingen meer lesgeven binnen het VO, vult Barry Lommen
aan. Jolanda Boud: Veel leerkrachten willen het gesprek aangaan om meer leerlingen naar
het VO te kunnen laten gaan. Deze docenten voelen zich niet gehoord. Zij pleit voor een
open gesprek. We kunnen ook van hen leren. Barry Lommen: Eduvier heeft eigenlijk
tegengestelde belangen t.o.v. de SVOL. Ze hebben succesvol geopereerd binnen het VSO en
geven dat niet snel op. Er zijn ook VSO-scholen in het land die zichzelf opheffen omdat ze
vinden dat leerlingen in het VO geholpen moeten/kunnen worden. Denk aan de Ambelt.
Olivier van Oostrom vraagt: Hoe kunnen potentiele Aurum- leerlingen binnen de SVOL
bediend worden? Kijk eens naar de motieven van de ouders en leerlingen om liever voor
het Aurum te kiezen.
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Yolande Kanbier: Er is mogelijk ook onvoldoende expertise voorhanden binnen de SVOL.
Kees de Kruijk: Hier is zeker bijscholing nodig.
Barry Lommen stelt tenslotte de vraag: Hebben jullie voldoende vertrouwen in deze
begroting en de daarbij behorende toelichting? Dat hij zo is opgesteld is, dat hij recht doet
aan de gelden die ons toevertrouwd zijn en dat deze doelmatig ingezet worden?
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Clusternieuws
Geen aanvullende opmerkingen.

7

Korte rondvraag
Geen punten.

Besloten gedeelte
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Terugkoppeling punt 4 en 5.
8.1 GMR-statuut en –reglement
We beslissen conform het gestelde bij 4.1 en 4.2. Het GMR-statuut en – reglement
worden definitief vastgesteld op de vergadering van 1 februari 2018.
8.2 Opmerkingen punt 5 Meerjarig financieel plan
Yolande Kanbier vindt het te kort door de bocht om te stellen dat we niet deskundig
zijn. De stukken zijn te laat aangeleverd om een zorgvuldig oordeel te geven. Zij pleit
ervoor om vooralsnog geen positief advies te geven en het stuk op de agenda te
plaatsen van de vergadering van 1 februari 2018. Zij geeft met een paar voorbeelden
aan dat er voldoende vragen zijn die besproken dienen te worden.
Hanna Horlings: De cijfers moeten we vertrouwen. Daarnaast levert het hoe en
waarom bij mij nog een aantal vragen op.
Marianne ten Berge: We moeten eerst de vragen schriftelijk aanleveren. Die moeten
dan door Sybout de Lange en Barry Lommen (bij voorkeur schriftelijk) beantwoord
worden.
De vergadering is het eens met het voorstel. Voor de kerstvakantie 2018 leveren we
bij Marianne ten Berge onze vragen in. Zij levert ze vervolgens gebundeld aan bij
Barry Lommen en Sybout de Lange. Eventueel kan een ingelaste vergadering over dit
onderwerp in januari 2018 op de rol gezet worden. Kees de Kruijk zal Barry Lommen
informeren over onze beslissing.
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Rondvraag en sluiting
Geen punten voor de rondvraag, de voorzitter sluit de vergadering.
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