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Openbaar gedeelte
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Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
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Notulen GMR d.d. 13 september 2018
2.1 Redactioneel
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
2.2 Naar aanleiding van de notulen:
Punt 3.1

De vacature onderbouw afdelingsleider havo/vwo is inmiddels vervuld.

Punt 3.3

Voor de Kerst wordt vergaderd door de gezamenlijke leerlingenraad.
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Punt 3.3

3

N.a.v. de multi-uren wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat zulke pilots
op méér dan 1 school worden uitgeprobeerd richting de nieuwe clusters.
Het OP van de SGL geeft voor de nieuwe leden uitleg over de multi-uren.

Mededelingen vanuit de Bestuurder, het DB, de leerlingen, ouders en het personeel.
3.1 De bestuurder
De Campus-avonden (3x) zijn geweest. Er zijn veel positieve reacties te melden, zelfs
van mensen die twijfelden. De opzet was helder en de inhoud duidelijk volgens de OG
van ISG Arcus. Op de Open Avond worden ook workshops gegeven over de nieuwe
campus, meldt de bestuurder.
Inmiddels heeft een tweede organisatiedag plaatsgevonden om te werken aan de
nadere invulling van de clusters. Ook hier was er sprake van veel positieve(re)
reacties. Het OP van de SGL: Dat kwam ook doordat de inhoud concreter was.
Dit schooljaar volgen er nog vier organisatiedagen, geeft de bestuurder aan.
20 december 2018 geeft de aannemer die overgebleven is aan of hij het gaat doen.
Er waren 4 aanbestedingen. 3 bouwbedrijven zijn afgehaakt i.v.m. het budget en de
planning. De gemeente is bouwheer en heeft commitment om dit op tijd te realiseren.
De bestuurder: Er wordt nog nagedacht over plan B, mocht de planning niet gehaald
worden.
Op de nieuwjaarsreceptie worden de namen van de clusters bekend gemaakt.
Bij de aanpak van Lelystad Next Level zijn 5 tafels ingericht waarin externen met
beleidsmedewerkers in gesprek gaan. Eén van die tafels gaat over onderwijs.
Externen gaven aan dat de opzet van de Campus zeker de kwalificatie Next Level
uitstraalt.
3.2 Het DB
Geen punten.
3.3 De leerlingen
Geen punten.
3.4 De ouders
We gaan verder met bespreken van een gemeenschappelijke ouderraad. Op dit
moment zijn er problemen met de bemensing van de ouderraden van De Rietlanden
en de SGL. De bestuurder zal hierover in gesprek gaan met de rectoren van De
Rietlanden en de SGL.
3.5 Het personeel
Geen punten.
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3.6 De clusterraden
De OG van de SGL vraagt naar de scheidslijn tussen oud en nieuw beleid. I.v.m.
onderwijsontwikkelingen lopen die in elkaar over, geeft de voorzitter aan.
Het OP van de SGL spreekt zorg uit over de bemensing van de clusters i.v.m. ziekte.
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Installeren nieuwe leden
De aanwezigen stellen zich voor aan elkaar. De nieuwe leden: Timo van Beek, Patrick
Buringa, Quantin den Dekker en Ibrahim Kozan worden welkom geheten en geïnstalleerd.
Ruud Canninga (m.k.a.) zal de volgende vergadering geïnstalleerd worden.
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Vervanging taken DB (lid SGL)
De voorzitter vraagt wie (tijdelijk) plaatsvervangend voorzitter wil zijn.
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Lijst van aan- en aftreden

ter vaststelling

De aangeleverde lijst wordt goedgekeurd.
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Meerjarenbegroting

ter advisering

De financiële commissie heeft voorbereidend overleg gevoerd. De voorzitter merkt op dat
er een planning (vanaf pagina 13) toegevoegd is. De bestuurder zal uiteindelijk deze
begroting accorderen nadat de RvT een positieve reactie heeft gegeven. In de toekomst
willen we naar een beleidsrijke begroting toewerken. Daarom is de planning toegevoegd,
geeft de bestuurder aan. De risico’s van bijvoorbeeld het samenwerkingsverband zullen in
januari 2019 opgesteld worden.
De controller geeft toelichting bij deze begroting.
De OG van De Rietlanden vraagt bij de exploitatie op blz.7 naar opvallende fluctuaties van
het resultaat. Dit heeft te maken met de kosten van het samenwerkingsverband, legt de
controller uit. Ook willen we niet voor de muziek uitlopen bij mogelijke subsidies.
Het OP van De Rietlanden vraagt op blz.10 naar de ratio aantal leerlingen / “lesgevende
formatie OP”. De 15,5 wordt niet losgelaten, geeft de controller aan. De Rietlanden zal
teveel uitgeven fte’s de komende jaren moeten inlopen.
Op blz. 10 OP en OOP moeten omgedraaid worden in de bovenste tabel.
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Er worden zorgen uitgesproken over de uitval - ook van jongere medewerkers - n.a.v.
punt 5.3.3. Oudere mensen hebben statistisch eerder gezondheidsklachten. Wij hebben
nog een aanzienlijk deel van het personeel dat in die leeftijdscategorie valt, geeft de
bestuurder aan. Voorkomen van stapeling van taken bij uitval moet een punt van zorg
blijven, zodat andere medewerkers niet overbelast worden. De bestuurder geeft aan dat
1,5 maximale meldingsfrequentie beter is dan vorig jaar.
Er is extra geld uitgetrokken om toe te werken naar de twee clusters.
De controller geeft aan dat er sprake is van meerdere bronnen voor de bekostiging van de
aanloop naar de clusters: €700.000 lagere huisvestingslasten (alleen noodzakelijk
onderhoud de komende jaren), enkele middelen van de gemeente en het aanspreken van
de bestemmingsreserve.
De controller geeft een toelichting van het tot stand komen van de begroting. Hij geeft
daarnaast aan dat (zie planning na blz.12) inzichtelijker gemaakt wordt hoe we naar de
toekomst toe gaan werken. De planningen worden later voorzien van bedragen zodat we
kunnen zien hoeveel geld beschikbaar gesteld wordt voor betaalde doelen. Beleidskeuzen
met hun bekostiging worden zo transparant.
Dat we naar twee BRIN-nummers toegaan heeft te maken met de nieuwe clusters. Eén
BRIN-nummer wordt afgestoten. Dit is eerder besproken op vergaderingen van de GMR.
De bestuurder stelt voor om de nieuwe leden in een apart samenzijn informatie te
verstrekken en keuzen toe te lichten die bij de “oude” leden al bekend zijn.
Het OP van De Rietlanden vraagt naar de landelijke gemiddelden t.o.v. de svol. De
bestuurder geeft toelichting en verwijst naar de juiste website.
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Korte rondvraag
De OG van de SGL: De klachtenregeling op de website komt niet overeen met de
vastgestelde klachtenregeling. De vertrouwenspersonen worden niet genoemd. De
bestuurder gaat hiernaar kijken.
De ondersteuningsplannen van het samenwerkingsverband en de drie scholen zijn
inmiddels vastgesteld, vertelt de bestuurder n.a.v. een vraag van de OG van de SGL.

Korte pauze
9

Terugkoppeling meerjarenbegroting
De OG van De Rietlanden vraagt zich af wat plan B van de campus voor gevolgen heeft
voor de begroting. Denk aan een uitstel van de bouw, wat dan? Wat gebeurt er
bijvoorbeeld met reserveringen? Dat is niet gespecificeerd opgenomen. Dit kan
opgenomen worden in de risicoanalyses.
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De GMR geeft een positief advies, met in achtneming van de volgende toevoegingen: de
risicoanalyses en plan B van de bouw van de campus (Wat als de nieuwbouw niet zo snel
gaat, wat gebeurt er dan met de aanvullende reserveringen?).
10 De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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