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Verslag vergadering GMR van de KSU d.d. 2 juli 2018  
  

 
Locatie  KSU-kantoor, Kaap Hoorndreef 46a, Utrecht 
Aanvang  18.00 uur 
Aanwezig GMR: Ricardo Harryson (voorzitter), Gregor Lohman, Astrid van Leeu-

wen; Marieke van Denderen; Marc van Rossum; Gerhard van de Bunt, 
Laura de Vries; twee kandidaat-leden.  

 KSU: Jan van der Klis, Carel Laenen; Karin Frinsel (MBV) bij punt 6.1 tot 
en met 6.3; 

Afwezig (mb) Mariëlle Evers 
Verslaglegging Elska Vos, secretaresse KSU 
 
          
 
Voorafgaand aan de vergadering zijn er schriftelijke vragen gesteld over de verschillende agen-
dapunten. De antwoorden zijn achter dit verslag gevoegd.  
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Ricardo Harryson opent de vergadering en heet iedereen welkom. Karin Frinsel stelt zich kort 
voor aan de nieuwe GMR-leden.  
 
2.  Vaststelling notulen 25 april 2018 
- De vraag over het gebruik van namen van niet GMR-leden in de notulen wordt voorgelegd aan 
de functionaris gegevensbescherming. Zijn antwoord komt op de volgende vergadering aan de 
orde.  
- Naar aanleiding van de opmerkingen van de GMR over de verslaglegging m.b.t. de AVG-do-
cumenten komt de vergadering tot de conclusie dat de GMR op 25 april heeft ingestemd met de 
documenten onder de voorwaarde dat ze hertaald zullen worden in duidelijke en begrijpelijke 
taal. Het is dus correct verwoord in de notulen. 
Carel Laenen meldt dat de privacyreglementen voor ouders en leerlingen inmiddels herschre-
ven zijn door de projectleider en samengevoegd tot één document. Aangezien de eerste verga-
dering van de GMR in het nieuwe schooljaar pas op 5 november plaatsvindt, wordt de GMR 
verzocht te kijken naar een mogelijkheid om dit document eerder te bespreken en daarover te-
rug te koppelen, zodat het aan het begin van het schooljaar aan de scholen beschikbaar ge-
steld kan worden. Ricardo Harryson stelt op grond van dit verzoek voor om een commissie te 
vormen die het stuk zal bestuderen en desgewenst zal voorzien van commentaar, ter voorberei-
ding van ‘bespreking’ (dat kan digitaal of via de mail) met de voltallige GMR. De GMR zal 
daarna advies uitbrengen aan het bestuur. Het CvB spreekt uit de GMR zeer erkentelijk te zijn 
voor deze pragmatische aanpak. Het CvB zegt toe het document zo spoedig mogelijk naar het 
DB te zullen sturen, met een oplegger waarin ook een reactietermijn genoemd wordt. 
- Het lerarenregister wordt uitgesteld, maar de minister vraagt wel om de portfolio-tool te blijven 
gebruiken en vraagt voor nu van de besturen alleen om (digitaal) te faciliteren dat leerkrachten 
dit ook kunnen doen en dat doet de KSU. De KSU heeft een terugkoppeling ontvangen van 
DUO waaruit bleek dat, vergeleken met andere besturen, de KSU er positief uitspringt wat be-
treft het aantal leraren dat zijn portfolio heeft geüpload. 
De notulen van 25 april 2018 worden vastgesteld. 
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3.  Rondvraag/mededelingen GMR 
- Er zijn twee kandidaat-leden als toehoorder bij deze vergadering aanwezig. Zij beslissen bin-
nenkort of ze definitief toe zullen treden.  
- verkiezingsreglement: Ricardo Harryson heeft nog geen voorbeeldreglement kunnen vinden, 
ook niet bij het CNV. Jan van der Klis suggereert hem Verus of de PO-Raad hiervoor te bena-
deren.  
  
4.  Besluitvorming College van Bestuur 
De GMR heeft geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
5.  Mededelingen College van Bestuur 
- overzicht nieuw- en verbouw scholen 
Jan van der Klis merkt op de komende maanden weer enkele aanpassingen te verwachten, 
vooral in verband met de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek. Voor deze twee wijken 
is de KSU in onderhandeling met de gemeente en de andere schoolbesturen. Doel is te komen 
tot een evenwichtige verdeling van de scholen over de denominaties.  
- de manager bedrijfsvoering a.i. is vanaf nu niet meer werkzaam voor de KSU. 
- de medewerker en adviseur van de KSU betreffende huisvesting is onlangs overleden. Hij 
heeft gedurende enkele jaren een grote rol heeft gespeeld bij de ver- en nieuwbouw van tien 
van onze scholen. Zijn overlijden is een groot verlies voor de KSU. 
- de samenwerking met de directeur primair proces a.i. verloopt voorspoedig.  
- voortgang AVG: er is inmiddels een (geregistreerde) projectleider aangesteld om het AVG-tra-
ject binnen de organisatie te implementeren. Hij is, net zoals de functionaris gegevensbescher-
ming, ingehuurd via de Lumengroep en is één dag per twee weken op kantoor aanwezig. De 
KSU is er net als veel andere organisaties nog niet voor de volle 100%, maar in vergelijking met 
veel andere besturen staat de basis nu goed en van daaruit wordt verder gewerkt aan imple-
mentatie en detaillering. 
 
6. Beleidsvoorbereiding 
6.1 Bestuursformatieplan 2018-2019, cijfermatig deel 
Jan van der Klis leidt dit punt in. Het cijfermatig deel van dit BFP is de vorige keer al aan de 
orde geweest, het was toen echter nog niet gesaldeerd. Ook zijn de vorige keer de keuzes al 
toegelicht. De formatie is inmiddels vastgesteld en vrijgegeven.  
De GMR heeft vier schriftelijke vragen over het BFP gesteld, die ook schriftelijk door het bestuur 
zijn beantwoord (zie bijlage).  
Naar aanleiding van dit onderwerp komen de volgende punten aan de orde: 
- de OPR is ‘de GMR van het Samenwerkingsverband PO Utrecht’. De KSU heeft daarin twee 
zetels (één zetel voor de reguliere scholen en één kwaliteitszetel vanwege de SBO’s). De ver-
goeding voor OPR-leden is dezelfde als die voor GMR-leden, vandaar dat deze post opgeno-
men is in het BFP. 
- Ricardo Harryson vraagt om het realisatieoverzicht van het GMR-budget. De manager bedrijfs-
voering zal hiervoor zorgen. 
 
6.2 Meerjarenbegroting 2018-2022 
Jan van der Klis licht de meerjarenbegroting kort toe en wijst op de aanvulling op pagina 10 
waarin wordt opgemerkt dat de risico-inventarisatie aanleiding heeft gegeven om al in 2019 te 
gaan begroten op een budgetneutraal resultaat. Na 2019 wordt gekoerst op een licht positief re-
sultaat.  
Op de vraag van Laura de Vries wat de risico’s voor de KSU zijn, antwoordt Jan van der Klis dat 
de bezuinigingen op de OAB-middelen een groot effect zullen hebben op de KSU omdat de 
KSU relatief veel achterstandskinderen heeft. Hij verwacht over drie jaar 2,6 miljoen minder in-
komsten. De mindering vindt gefaseerd plaats. Deze teruggang in inkomsten heeft gevolgen 
voor het beleid én de formatie. De maatregelen die het bestuur neemt om de begroting aan te 
passen aan deze nieuwe realiteit staan genoemd op pagina 6. In oktober of november wordt de 
MJB geactualiseerd om als basis te dienen voor de begroting van 2019. 
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6.3 Functieomschrijving administrateur 
De inbesteding van de financiële administratie maakt een uitbreiding van de financiële afdeling 
noodzakelijk. Vorig schooljaar is er een staffunctionaris financiën benoemd, met de benoeming 
van een administrateur is de afdeling compleet.  
Gerhard van de Bunt geeft aan moeite te hebben om hier een oordeel over te geven, omdat het 
een functie betreft op het KSU-huis en er geen vertegenwoordiger van het kantoorpersoneel in 
de GMR zit. Carel Laenen wijst erop dat er alleen instemming wordt gevraagd voor opneming 
van deze functie in het functieboek. Het functiehuis is van de hele KSU, niet van het kantoor al-
leen.  
 
6.4 Startersbeleid 
Door de sterk veranderde arbeidsmarkt en met het oog op de belofte uit het SBP dat alle leer-
krachten op termijn voldoen aan het KSU-vakmanschap, was het noodzakelijk om het starters-
beleid te herzien. Met dit beleid wil de KSU starters beter begeleiden waardoor uitval (door ge-
brek aan begeleiding) voorkomen kan worden.  
 
6.5 Vervangingsbeleid 
Carel Laenen legt uit dat het beleid inhoudelijk niet veranderd is, maar wel de financiële kant er-
van, de bekostiging van de vervanging. Vandaar dat er niet gekozen is voor een geheel nieuw 
beleid, maar voor een addendum op het bestaande beleid. Doel van de wijziging is meer grip te 
krijgen op de post solidariteit, waaruit tot nu toe alle kosten voor ziektevervanging werden be-
taald. Daarnaast hebben schoolleiders aangegeven dat ze graag meer ruimte zouden willen 
hebben om zelf de vervanging te regelen. Een deel van de middelen uit de solidariteitspot gaat 
vanaf nu dus direct naar de scholen, zodat scholen zelf naar eigen inzicht hun kortdurende ver-
vanging kunnen regelen. Concreet uitgewerkt betekent dit dat scholen 2,5% minder afdragen en 
dus meer middelen behouden om dit te kunnen bekostigen. De bekostiging van de vervanging 
voor het langdurig verzuim blijft uit de solidariteit betaald worden en daarvoor dragen de scho-
len 2,5 % af. 
Uit de pilot moet nog blijken of de 2,5 % ook gelijk is aan de kosten voor langdurende vervan-
ging. Als dat niet zo blijkt te zijn, wordt de definitie van langdurig verzuim, dat nu gedefinieerd is 
als verzuim langer dan twee weken, aangepast. Dat is de knop waaraan het bestuur wil en moet 
kunnen draaien, zoals in de oplegger verwoord.  
Op de vraag van Laura de Vries waarom de KSU niet wacht met de invoering van dit beleid op 
de uitkomsten van de pilot, antwoordt Carel Laenen dat de financiën dat niet toelaten. We zitten 
al ver in het lopende boekjaar 2018, dus we kunnen niet wachten met aanpassing van het be-
leid tot ver in het najaar, want dan beoogt het geen enkel financieel effect meer. Als de uitkom-
sten van de pilot bekend zijn en het bestuur heeft op grond daarvan het beleid aangepast dan 
zal het bestuur dat verantwoorden in de volgende GMR-vergadering. Mocht een oprekking van 
twee naar drie weken als het gaat om de termijn waarover we spreken als ‘kort verzuim’ niet ge-
noeg blijken te zijn, dan zal de GMR opnieuw om advies gevraagd worden. Vooralsnog gaat het 
bestuur er niet vanuit dat een oprekking van meer dan drie weken nodig zal zijn.  
 
7. Informatie/Voortgangsrapportage 
 
7.1 Zwemprotocol 
Voor ligt het protocol dat na uitvoerig overleg tussen gemeente en Utrechtse schoolbesturen is 
opgesteld en dat toegepast gaat worden door de scholen en de Utrechtse zwembaden in het 
kader van het schoolzwemmen. Dit protocol faciliteert de bewustwording en draagt bij tot duide-
lijkheid over de verantwoordelijkheid.  
Ricardo Harryson vindt dat scholen, en dus de leerkracht, volgens dit protocol veel verantwoor-
delijkheden krijgen en had deze liever gedeeld gezien met de zwemdocent. Hij onderstreept het 
belang van het goed informeren van bv. een invalleerkracht, die vaak geen tijd heeft om eerst 
het protocol goed door te nemen. Verder blijft het een probleem als de kinderen over twee ba-
den verdeeld zijn. Hoe kan de leerkracht dan zijn verantwoordelijkheid dragen? Marieke van 
Denderen stelt de vraag of een leerkracht deze verantwoordelijkheid kan weigeren. Dit is een 
gewetensvraag volgens Carel Laenen, het blijft altijd een persoonlijke afweging of iemand deze 
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verantwoording wel of niet aan wil gaan. En als een school kiest voor schoolzwemmen, dan 
moet ook goed overwogen worden of de school de verantwoordelijkheid aankan. Ongelukken 
kunnen nooit helemaal voorkomen worden, maar dit protocol levert een belangrijke bijdrage aan 
de bewustwording van en het gesprek over de veiligheid bij het schoolzwemmen. 
Bij dit protocol hoort ook nog een werkplan, dat volgens Ricardo Harryson veel verduidelijkt. De 
GMR vindt het daarom jammer dat het niet is bijgevoegd. Carel Laenen geeft aan dat het werk-
plan de implementatie beschrijft, nu is de inhoud van het protocol aan de orde.  
 
7.2  Beleid Hoogbegaafdenonderwijs, concept 
Ricardo Harryson laat weten dat drie GMR-leden zich verdiept hebben in dit beleidsstuk. Zij 
hebben een uitgebreide inhoudelijke reactie gegeven, die voor een deel na de min-vergadering 
is binnengekomen en daarom nog niet met de GMR als geheel besproken is. Hij stelt dan ook 
voor dit agendapunt nu niet te behandelen maar het opnieuw te agenderen voor de eerste ver-
gadering van het nieuwe schooljaar. Dan zal ook de financiële paragraaf die nu nog ontbreekt, 
gereed zijn. 
Carel Laenen waardeert de inzet en betrokkenheid van de GMR bij dit onderwerp en ziet de 
vragen over de door het bestuur gemaakte keuzes graag tegemoet. Hij merkt aanvullend op dat 
het goed is voor ogen te houden wat de intentie en status is van dit beleidsstuk om de verwach-
tingen helder te hebben. Op KSU-niveau maken we beleidskaders en de invulling vindt op de 
scholen plaats. De KSU schrijft daarmee niet voor hoe de scholen hun onderwijs invullen en 
welke accenten ze leggen. Dat geldt ook voor De Spits en De Achtbaan m.b.t. het HB-onder-
wijs. Het gesprek daarover vindt plaats op de school en met de MR van de school. 
 
Het College van Bestuur verlaat de vergadering. 
 
8. Besluitvorming  
8.1  Bestuursformatieplan 2018-2019, cijfermatig deel  
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het cijfermatig deel van het Bestuursformatie-
plan 2018-2019. 
8.2  Meerjarenbegroting 2018-2022 
De GMR adviseert positief m.b.t. de Meerjarenbegroting 2018-2022 
8.3  Functieomschrijving administrateur 
De personeelsgeleding stemt in met opneming in het functieboek van de functieomschrijving 
van administrateur.  
8.4  Startersbeleid 
De personeelsgeleding stemt in met het Startersbeleid. 
8.5  Vervangingsbeleid 
De GMR adviseert positief m.b.t. het addendum van het Vervangingsbeleid. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Niets meer aan de orde zijnde en onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng, sluit 
de voorzitter de vergadering om 20.20 uur. 
 
Na vaststelling ter ondertekening:       datum:   
 
 
 
 
Ricardo Harryson           Mariëlle Evers 
voorzitter              secretaris 
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Bijlage 1 
 

VRAGEN GMR en antwoorden CvB bij VERGADERING VAN 2 juli 2018 
 

M.b.t.  Aanhef en in tekst verslag 
I. Namen anders dan de leden van het CvB en de GMR 

De GMR verzoekt het CvB zich juridisch te adviseren of en in hoeverre namen van anderen dan 
de leden van het CvB en de GMR, die openbaar bekend zijn, in de GMR-verslagen mogen wor-
den opgenomen op grond van de regelgeving. Gezien de inwerkingtreding de AVG is die vraag 
van belang. 
Antwoord:  
We zullen de projectleider die we hebben aangesteld voor het AVG-traject hier op bevragen en 
met een antwoord en standpunt komen.  
 
M.b.t. 3. Rondvraag/mededelingen GMR 

II. Verzoek volgende tekst te vervangen 
‘Het blijkt niet nodig om een verkiezing te organiseren: een van de kandidaat-leden heeft zich 
teruggetrokken en één kandidaat twijfelt nog. De twee nieuwe leden zullen vanaf de volgende 
min-vergadering zitting nemen in de GMR.’ 
 
Vervangen door de volgende tekst 
 
‘Het is inmiddels niet meer nodig om een verkiezing te organiseren. Een van de vier kandidaat-
leden heeft zich teruggetrokken. De drie andere kandidaat-leden zullen met ingang van de vol-
gende GMR-min-vergadering van 18 juni 2018 als lid zitting nemen in de GMR.’ 
Antwoord: 
Het verslag is aangepast conform het voorstel. 
 
M.b.t.  5. Mededelingen College van Bestuur 

III. Verzoek de volgende tekst te vervangen 
‘Ook de directiewoning Cereol (waar de KSU enkele lokalen in zou huisvesten) staat ook onder 
druk: de omwonenden maken bezwaar.’ 
 
Vervangen door de volgende tekst 
 
‘Voor de Dominicusschool staat ook de renovatie van de het gebouw ‘de directiewoning’ op het 
Cereol-terrein (waar de KSU enkele lokalen in zou huisvesten) ook onder druk: de omwonenden 
maken bezwaar.’ 
Antwoord: 
Het verslag is aangepast conform het voorstel. 
 
M.b.t.  5. Mededelingen College van Bestuur 

IV. Vragen n.a.v. de volgende tekst: 
‘Voor de Merwedekanaalzone is een aanvraag gedaan voor een school van 17 lokalen.’ 
Welk gebied wordt bedoeld met het ‘Merwedekanaalzone’? 
 
 
 
Antwoord: 
Voor een plek ergens in het gehele gebied Merwedekanaalzone, maar bij voorkeur in de buurt 
van de Gertrudis-Waalstraat. 
 
Voor welke school is de aanvraag gedaan? 
Antwoord: 
Deze school moet nog gebouwd worden en zal  -indien het geen brinnummer kan krijgen – ad-
ministratief gekoppeld zijn aan de Gertrudisschool. 
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M.b.t. 6.1 Bestuursformatieplan 2018-2019 

V. Verzoek typefout verbeteren / toevoegen ‘s’ 
6.1 Bestuursformatieplan 2018-2019 
Jan van der Klis leidt dit punt in. Sinds vorig jaar worden de financiële kadernota en het Be-
stuursformatieplan (BFP) 
Antwoord: 
De typefout is verbeterd. 
 
M.b.t.  6.2 AVG 

VI. Verzoek volgende tekst te vervangen 
‘Mariëlle Evers en Astrid van Leeuwen vinden de reglementen onleesbaar en dus onbegrijpelijk 
en zouden de besluitvorming uit willen stellen.’ 
 
Vervangen door de volgende tekst 
 
‘De GMR vindt de voorgelegde teksten van de reglementen onbegrijpelijk en een deel van de 
raad teksten zelfs onleesbaar. Daarbij merkt de GMR op dat in tegenstelling tot wat gebruikelijk 
is en vooral gezien de doelgroep van de reglementen, toelichtingen ontbreken. Van het perso-
neel, de ouders en de leerlingen kan niet worden verwacht dat zij juridische teksten, zoals die in 
de reglementen zijn opgenomen, te begrijpen.  
Antwoord:  
De tekst in de notulen is in aangepast. 
 
M.b.t.  6.2 AVG 

VII. Verzoek volgende tekst te vervangen 
‘Daarmee krijgen de voorliggende reglement de status van concept. De GMR kan zich hier in 
vinden, met de volgende aandachtspunten: Gregor Lohman maakt zich zorgen over mogelijke 
interpretatieverschillen van de huidige tekst en Ricardo Harryson wijst op het belang van een 
degelijke implementatie en bewustwording bij de medewerkers. Zij bieden zich beiden aan als 
kritische tweede lezer.’ 
 
Vervangen door de volgende tekst 
 
‘In de oplegger staat ‘Deze teksten zijn door juristen opgesteld en niet makkelijk leesbaar.’ De 
GMR stelt zich op het standpunt dat ook de teksten zo veel duidelijk moet zijn; dat zou de taak 
van de wetgevingsjuristen moeten zijn. De GMR geeft aan dat op 25 mei 2018 de AVG inwer-
king treedt, maar dat daar niet direct de verplichting uitvloeit voor organisaties dat ook op die 
datum de reglementen in werking treden. Het aantonen dat daadwerkelijk met de besluitvorming 
van de interne regelgeving is gestart en in ontwikkeling is, is voor voldoende. De GMR geeft 
aan dat delen van teksten zodanig zijn verwoord dat die interpretatieverschillen opleveren. De 
GMR wijst op het belang van een degelijke implementatie en bewustwording bij het personeel, 
de ouders en de leerlingen. De GMR verzoekt het CvB om de opsteller(s) te verzoeken om dui-
delijke teksten op te stellen en de hiaten in de reglementen nader in te vullen.  
 
Antwoord: Omdat het uitspraken zijn van de GMR en die zelf verantwoordelijk is voor eigen 
woordkeus en standpunten kan de bovenstaande wijziging (door ons aangevuld in rood) wor-
den opgenomen.  
 
Het CvB is het er evenwel niet mee eens. De wet is van kracht en moet dus nageleefd worden. 
Dat strikte handhaving in de praktijk waarschijnlijk zal meevallen en er vooral gekeken zal wor-
den of besluitvorming heeft plaats gevonden en een organisatie zich inspant om de wet daad-
werkelijk na te leven is een ander verhaal.  
Wij zijn het er ook niet mee eens dat de tekst interpretatieverschillen oplevert. Dat hebben we 
juist zoveel mogelijk willen voorkomen wat leidt tot ‘juridische teksten’. Daar waar dat  volgens 
de GMR aan de orde is, kunt u dat melden. 
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Met de onderstaande tekst kunnen wij niet instemmen, omdat we dit niet herkennen uit de dis-
cussie en het gesprek dat we met u gevoerd hebben: “De GMR stelt daarom kennis te hebben 
genomen van de concept teksten van de reglementen en zal met deze status van de reglemen-
ten niet instemmen met de voorgelegde reglemententeksten.” 
Wij zijn er mee bekend zoals u eerder stelt dat de GMR moeite heeft met de teksten, omdat 
deze moeilijk leesbaar zijn en dat daarmee de naleving en uitvoering in de praktijk lastig tot on-
doenlijk wordt. Dat zijn we ook met de GMR mee eens en daarom hebben we ook toegezegd 
dat we of gaan hertalen of opleggers gaan ontwikkelen die wel leesbaar zijn. Uit de eindconclu-
sie na de discussie hebben wij evenwel begrepen dat de GMR instemt met deze reglementen, 
maar deze ziet als conceptteksten in afwachting van hertaling of opleggers. Als CvB hebben we 
gezegd dat we daarmee aan de slag zouden gaan en dat hebben we ook gedaan. In uw tekst-
voorstel zegt u echter niet in te stemmen met de reglementen. En dat is niet wat u in de verga-
dering kenbaar heeft gemaakt. Volgens ons is het in de volgende passage uit de notulen juist 
verwoord: ‘Dat stelt ons voor een dilemma, volgens Carel Laenen, aangezien de wet op 25 mei 
van kracht wordt. Hij vraagt de GMR toch nu in te stemmen in de wetenschap dat documenten 
in begrijpelijke taal een groot aandachtspunt is waarop actie moet worden ondernomen, zoals 
ook in de oplegger vermeld staat. Daarmee krijgen de voorliggende reglement de status van 
concept. De GMR kan zich hier in vinden, met de volgende aandachtspunten: Gregor Lohman 
maakt zich zorgen over mogelijke interpretatieverschillen van de huidige tekst en Ricardo Harry-
son wijst op het belang van een degelijke implementatie en bewustwording bij de medewerkers.’ 
Als u vasthoudt aan uw besluit niet in te stemmen, is er wel een probleem, want deze teksten 
zijn inmiddels openbaar en gelden naar de buitenwacht toe als vastgestelde reglementen.  
 
M.b.t. Bijlage 1 Vragen en antwoorden n.a.v. de stukken vergadering GMR d.d. 25 april 
2018 

VIII. Verzoek om  alleen de vragen en de antwoorden over het onderwerp Duurzaamheid toe voegen 
als bijlage. 
 
Nu zijn alle vragen toegevoegd. 
Antwoord: 
Dit verzoek is strijdig met het laatste verzoek hieronder. Wat is de bedoeling? 
 

IX. M.b.t. Bijlage 1 Vragen en antwoorden n.a.v. de stukken vergadering GMR d.d. 25 april 
2018 
Vragen n.a.v. de volgende tekst: 
Blz. 3 
1)Vraag van Gregor was: Waarom wordt Utrecht (i.p.v. KSU) ten opzichte van de 4 grote steden 
zo zwaar getroffen. Dus KSU vervangen voor Utrecht, en besturen moet vervangen worden 
door de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
Antwoord: 
De tekst is vervangen. Utrecht maakt deel uit van de G4. Verwezen wordt naar de brief van de 
minister van d.d. 31 januari 2018. De voorgestelde beleidsmaatregelen (scenario’s) treft Utrecht 
maar zeker ook de KSU zwaar, zij het het minst zwaar volgens scenario B. 
De vraag is uitgezet via Berenschot naar Aap Noot Mies, maar het antwoord is nog niet gege-
ven. 
 
A. Heeft Berenschot al een inhoudelijke reactie op het verzoek gegeven?  
Antwoord:  
Nee 
B. In dat geval verzoekt de GMR om die reactie integraal te krijgen?  
C. Indien dat nog niet het geval is, dan vraagt de GMR binnen welk termijn die mag worden 

verwacht? 
 
Antwoord:  
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De vraag lijkt ingewikkelder verwacht. Tussentijds zijn er contacten tussen KSU en CvB, maar 
het antwoord is nog niet te geven. 
De inhoud van de nieuwe regeling geeft aanleiding tot een aantal vragen, welke KSU ook mid-
dels de opengestelde internetconsultatie van de overheid heeft gesteld (einddatum 31 mei 
2018). We zijn momenteel (12 juni) nog in afwachting van een reactie. 
 
3.  Rondvraag/mededelingen GMR 
  3.1 nieuwe leden oudergeleding, kandidaat-leden personeelsgeleding 
  3.2 voortgang verkiezingsreglement 
 

X. Besluit minister OCW m.b.t. Opheffen verplichting Lerarenregister. [TOEGEVOEGD] 
De minister heeft in een brief van 11 juni 2018  bekend gemaakt dat de wettelijke verplichting 
voor inschrijving in het lerarenregister wordt uitgesteld. 
Welke gevolgen heeft dat besluit voor enkele van onze KSU regelgeving? 
Antwoord: 
De KSU is deze gevolgen in beeld aan het brengen maar kan deze vraag nu nog niet inhoude-
lijk beantwoorden.  
   
4.  Besluitvorming College van Bestuur     (bijlage) 
 

XI. Vraag over hoeveelheid besluiten 
 
Zijn er in de periode van 30 maart 2018 tot en met 30 mei 2018 slechts drie besluiten door het 
CvB genomen?  
Antwoord: 
Nee, er worden wekelijks door het CvB veel meer besluiten genomen. De besluiten die de GMR 
(en de RvT) ontvangt, hebben (alleen) van doen met het toetsingsrecht (advies dan wel instem-
ming) van de GMR, dan wel besluiten waar we RvT of GMR over willen informeren.  
  
Indien dat het geval is, dan verzoekt de GMR om een toelichting. 
Antwoord: 
Zie hiervoor. 
 
Indien er meer besluiten zijn genomen in die periode, dan verzoek de GMR om een volledig 
overzicht. 
Antwoord: 
Zie hiervoor. Alle overige genomen besluiten zijn niet relevant voor de GMR of raken de privacy 
van medewerkers.  
 
5.  Mededelingen College van Bestuur       
5.1  overzicht nieuw- en verbouw scholen    (bijlage) 
5.2  benoeming Directeur Primair Proces a.i.       
5.3  voortgang AVG 
 

XII. Vraag over de voortgang van het besluitvormingsproces AVG 
De GMR constateert dat  er voor deze vergadering geen verbeterde teksten van de reglemen-
ten zijn voorgelegd aan de GMR. Gezien het oordeel van de GMR over de in de vergadering 
van 25 april 2018 geagendeerde teksten, had de GMR verwacht verbeterde teksten voorgelegd 
te krijgen. 
 
 
 
Antwoord:  
Het is best een operatie om dat ‘even’ te doen. Het accent heeft gelegen op het aanstellen van 
de FG en een projectleider om het AVG-traject voort te zetten. Daarbij komt dat de tijdspanne 
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tussen de vorige GMR-vergadering en het moment waarop de stukken vastgesteld moeten wor-
den door het CvB en vervolgens verzonden moeten worden voor de GMR-min best kort is. In-
middels hebben we als CvB wel een nieuw informatiebeveiligings- en privacybeleid vastgesteld. 
Dit reglement vervangt het privacyreglement leerlingen en het privacyreglement medewerkers. 
Tijdens de vergadering willen we graag met de GMR bespreken hoe we hier mee omgaan.  
__________________________________________________________________________ 
 
18.45       6. Beleidsvoorbereiding  
      6.1 Bestuursformatieplan 2018-2019 cijfermatig deel, ter instemming  
 

XIII. Vraag over 2% reservering 
In de GMR vergadering van 25 april 2018 is dit onderwerp ook kort besproken. In de oplegger 
van het Bestuursformatieplan 2018-2019 wordt tevens uitleg gegeven. De GMR  vindt die uitleg 
niet duidelijk genoeg en verzoekt daarom om een heldere toelichting. De GMR wenst onder an-
dere over de oorzaken / redenen, de doelstelling, de voorwaarden en de procedure van deze 
maatregel. 
Antwoord:  
De achtergrond/oorzaak ligt in het feit dat de voorfinanciering (door KSU) gebaseerd is op het 
geschat aantal leerlingen per oktober 2018, en dit aantal in het verleden vaak niet gehaald 
werd. Met de maatregel wordt hier een voorbehoud op meegegeven.  
Verder is de controle gewichten aanleiding tot een verwachte aanpassing in de bekostiging 
(minder gewichten = minder geld). Bovendien staat de dekking van het verzuim in solidariteit  
vooralsnog door het hoge verzuimpercentage onder druk.  
Doelstelling van de maatregel is het binnen de begrotingsdoelstelling toewijzen van de midde-
len. Bovenstaande drie elementen hebben potentieel een negatief effect op de beschikbaarheid 
van de middelen. Naar verwachting kan er begin oktober verder worden geëvalueerd betref-
fende deze post. 
 

XIV. Vraag over welk bedrag 
De GMR verzoekt om aan te geven over welke bedrag de 2% reserving wordt berekend. 
Antwoord: 
Gerekend t.o.v. de reguliere bekostiging 
 

XV. Vraag over term ‘GMR/OPR’ 
In de tekst van het Bestuursformatieplan 2018-2019 is een post ‘51030 Bijdrage GMR/OPR’ op-
genomen. Heeft de KSU wel een OPR? 
Antwoord: 
Ja hoor, al enkele jaren. 
 

XVI. Vraag over begroting GMR 
De GMR verzoekt een cijfermatig realisatieoverzicht van het GMR-budget van de afgelopen 
driejaar. (2015 t/m 2017). 
Antwoord: 
Dat is op dit moment nog niet beschikbaar, moet worden ingepland. 
 
6.2 Meerjarenbegroting 2018-2022, ter advisering   (bijlage) 

XVII. Vraag over ontbrekende kolommen ten behoeve van de beoordeling 
De GMR verzoekt om toevoeging van de kolommen realisatie van de jaren 2015 en 2016. 
Antwoord: 
We presenteren al jaren 1 jaar terug (dus nu 2017) en meerdere jaren vooruit ( nu 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022). We willen dit - ook voor de presentatie - niet aanpassen. We verwijzen naar 
de vorige meerjarenbegrotingen die allemaal in de GMR aan de orde zijn geweest.  
 

XVIII. Vraag over bezuinigingen 
Wat is de ratio achter de bezuinigingen? 
Antwoord: 
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Dit betreft de verwachte grote aanpassing in de verdeling van de OAB-middelen.  
Voor KSU betekent het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid in 2023 een uiteindelijke (na af-
loop voorgestelde overgangsmaatregel) korting van 0,5 miljoen vanuit de gemeente en een uit-
eindelijke korting van 2,1 miljoen vanuit het Rijk: totaal 2,6 miljoen. 
 
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is niet tegen een herverdeling van middelen of 
tegen het hanteren van andere criteria voor de gewichtenregeling, maar stelt zich op het stand-
punt dat wat we in de stad met succes opgebouwd en bereikt hebben met de OAB-middelen 
willen behouden.  
En dat staat op het spel als we een substantieel deel van de achterstandsmiddelen op jaarbasis 
zouden verliezen. We zijn, samen met de andere schoolbesturen en de gemeente, dan ook in 
gesprek over de visie op het onderwijsachterstandenbeleid en tot welke besteding van (minder) 
middelen dit zou kunnen leiden. 
Dit zou kunnen betekenen dat de KSU (en andere schoolbesturen in Utrecht) veel minder goed 
in staat zullen zijn om de achterstanden in het onderwijs te bestrijden en dat kan grote gevolgen 
hebben voor de kwaliteit die geboden kan worden en de maatschappelijk effecten die daar uit 
voort vloeien. 
 

XIX. Vraag over de liquide middelen en solvabiliteit 
De GMR verzoekt om een nadere toelichting op de beleidkeuze om de liquide middelen en de 
solvabiliteit in de MJB te laten stijgen. 
Antwoord: 
Eind 2017 heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Op basis daarvan is een benodigd ei-
gen vermogen vastgesteld rekening houdend met de uitkomsten uit deze risico-inventarisatie. 
Op basis van daarvan is vastgesteld dat het vanaf 2019 noodzakelijk is te werken vanuit een 
positieve begroting. 
 
6.3 Functieomschrijving administrateur, ter instemming  (bijlage) 

XX. Vraag over de functieomschrijving medewerker van het kantoor 
De GMR wenst dat in de functiebeschrijving ook als de voorwaarde / eis wordt toegevoegd de 
verantwoordelijkheid om de financiële gegevens helder en inzichtelijk te maken aan de scholen, 
ofwel de schooldirecteur en de mr. De verantwoordelijkheid dient dus niet alleen aan het CvB, 
de RvT en de GMR te gelden. De functionaris dient daarbij rekening te houden met de beschik-
bare financiële kennis en ervaring op de KSU-scholen. 
Antwoord: 
Bij het verwerken van de financiële gegevens is het absoluut van belang dat er rekening gehou-
den wordt met de inzichtelijkheid op schoolniveau en de communicatie hierover, met het doel 
om beslissingen op schoolniveau te kunnen maken binnen de gestelde kaders. In de lijn van de 
organisatie vindt dit plaats via de clusterdirectie. Effectieve communicatie, rekening houdend 
met verschillende doelgroepen, nemen we mee als onderwerp bij onze selectiegesprekken. 
 
6.4 Startersbeleid, ter instemming      (bijlage) 
XXI. Vraag over salarisschalen n.a.v. nieuwe CAO-lonen 
Er ligt sinds begin juni 2018 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. 
De GMR verzoekt om de salarisschalen KSU aan te passen aan dat akkoord en die aan de GMR voor te 
leggen. 

Antwoord: 
Dit verzoek verbaast ons. Cao-afspraken worden immers altijd doorvertaald naar KSU-beleid, 
maar hebben ook zonder dat dat gebeurt onmiddellijk rechtskracht. Alleen voor zover eigen be-
leid wordt gemaakt of binnen kaderafspraken van de cao beleid wordt ontwikkeld om tot een na-
dere invulling te komen van cao-afspraken wordt beleid aan de GMR voorgelegd. Als dat hier 
van toepassing is, zal dat gebeuren en anders niet. Wij moeten ons nog verdiepen in de uitkom-
sten van het akkoord. 
 
XXII. Vraag over schatting uren starterscoach 
Welke gegevens worden gebruikt om tot een schatting van het aantal uren van de starterscoach te ko-
men? 
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Antwoord: 
Dit aantal is gebaseerd op jarenlange ervaring van de stafmedewerker begeleiding onderwij-
zend personeel. We hebben in het beleid dit minimale aantal uren willen opnemen om schoollei-
ders en medewerkers een houvast te geven als het gaat om tijdsinschatting. 
 
XXIII. Vraag over salarisstijging tussen twee ijkpunten. 
De leidinggevende beoordeelt na ten hoogste drie jaar of de werknemer basisbekwaam is en in aanmer-
king komt voor inschaling in LA trede 4. Na ten hoogste zeven jaar vindt de beoordeling plaats voor de 
vakbekwaamheid en inschaling in LA trede 8. 
De uitleg zoals die is weergegeven is voor meerdere uitleg vatbaar. 
De GMR verzoekt om een duidelijke uitleg hoe de salarisstijging wordt berekend tussen de twee ijkpun-
ten. 

Antwoord: 
Hetgeen verwoord is, komt rechtsreeks uit de cao. Wij begrijpen niet goed wat in deze voor 
meerdere uitleg vatbaar is. In de tussenliggende periode gaat een medewerker telkens elk jaar 
een trede omhoog en dat kom je (indien een medewerker niet sneller door de schaal loopt) pre-
cies op deze tredes uit. 
 
6.5 Vervangingsbeleid, addendum, ter advisering    (bijlage) 
     
XXIV. Vraag over de gevolgen voor de grote scholen 
De GMR ziet geen verschil in de oplossing van de flexibele schil bij de grote en kleine scholen. De GMR 
vraagt daarom of en zo ja, waarom dit voorstel / deze oplossing positief is voor de grote scholen? 

Antwoord:  
Dit verschil in benadering of beleid is er ook niet. Voor elke school is op basis van een percen-
tage van de loonsom de financiële ruimte bepaald voor invulling van de flexibele schil. Grote 
scholen kunnen in medewerkers en geld (nominaal dus) een grotere flexibele schil inrichten dan 
kleine scholen. Procentueel is die hetzelfde. Naar wij weten is die oplossing even adequaat voor 
kleine als voor grote scholen en wij hebben van de werkgroep van schoolleiders die met dit 
voorstel is gekomen ook niet terug gekregen dat er onderscheid tussen grote en kleine scholen 
gemaakt zou moeten worden.   
 
XXV. Vragen over de evaluatie van de pilot 
A. De GMR verzoekt om de integrale en recentste versie van het evaluatieverslag van de pilot.  
B. Indien die nog niet is ontvangen binnen de KSU, kan het CvB dan aangeven binnen welke termijn 
deze is te verwachten. 

Antwoord:  
Dit is nog niet geëvalueerd. Dat loopt op dit moment. De evaluatie betreft overigens alleen een 
financiële evaluatie. Deze is nodig om zoals in de oplegger omschreven de definitieve termijn 
van kort verzuim te kunnen bepalen. Het komend schooljaar zal het nieuwe beleid ingaan en is 
er ook in de formatie en inrichting van de scholen rekening mee gehouden. Aan het einde van 
het schooljaar zal het beleid dan ook breder op zijn effecten geëvalueerd worden. 
 
 7.  Informatie / voortgangsrapportage   
  7.1 Zwemprotocol        (bijlage) 
 
XXVI. Vragen over het verschil tussen het huidige (oude) zwemprotocol en het als bijlage meegestuurde 
en met de gemeente overeenkomen zwemprotocol. 
De directe aanleiding van het herschrijven / actualiseren van het zwemprotocol was het onderzoek door 
het Openbaar Ministerie naar de verantwoordelijken van de dood van het Syrische mesjes in een zwem-
bad. De officier van justitie heeft besloten om alleen de zweminstructeurs te vervolgen. Inmiddels heeft 
de rechter in eerste aanleg uitspraak gedaan. Zowel gedurende het onderzoek van het OM als dat van de 
rechtbank hebben zowel de zweminstructeur als de direct en indirect betrokken leerkrachten, in spanning 
verkeerd.  
 
Allereerst dient er met een zwemprotocol ‘moeten’ worden gewaarborgd dat kans om een ongeluk in een 
zwembad voor, tijdens of na het schoolzwemmen zo klein mogelijk is. Daarom dient de verantwoordelijk-
heden van betrokkenen zou goed en duidelijk ofwel niet voor meer uitleg vatbaar bepaald te zijn. De 
GMR is niet overtuigd dat met dit zwemprotocol daadwerkelijk een veilige situatie wordt gewaarborgd. 
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De GMR geeft als toelichting enkele voorbeelden uit het als bijlagen ontvangen zwemprotocol 
 
Tekst op voorblad 
‘LET OP!: Dit protocol moet jaarlijks in persoon uitgereikt worden aan alle betrokkenen 
bij het schoolzwemmen. Dat zijn: groepsleerkrachten, zweminstructeurs en 
Hulppersonen (ouders, vrijwilligers, stagiaires)’ 
 
‘3.3.3 Tijdens de les 
(i) De zweminstructeur houdt gezamenlijk met de groepsleerkracht in voldoende mate toezicht op de leer-
lingen tijdens de zwemles.’ 
 
 
‘4.1.2 De School is verantwoordelijk voor: 
• de aanwezigheid van voldoende groepsleerkracht(en) en Hulppersonen bij het schoolzwemmen: 
er zijn voldoende groepsleerkrachten en Hulppersonen indien er per schoolgroep leerlingen (ongeacht 
het aantal leerlingen in deze schoolgroep) minimaal één (1) groepsleerkracht en één (1) Hulppersoon 
aanwezig is. Het heeft de voorkeur dat er twee (2) Hulppersonen per schoolgroep leerlingen (ongeacht 
het aantal leerlingen in deze groep) aanwezig zijn. De School zal zich daarom inspannen dat er twee (2) 
Hulppersonen per schoolgroep leerlingen (ongeacht het aantal leerlingen in deze groep) aanwezig zijn;’ 

Antwoord:  
Dit zwemprotocol is tot stand gekomen in overleg met gemeente en schoolbesturen. Naar onze 
mening geeft dit voldoende duidelijkheid naar betrokkenen en blijft het altijd zaak dat gezond 
verstand blijft prevaleren. Een zwemprotocol an sich waarborgt dan ook nooit een veilige situa-
tie en een verdere aanscherping brengt dat niet naderbij. Liever voeren we met u intern dan ook 
het gesprek hoe dit protocol als communicatiedocument kan bijdragen aan een maximaal vei-
lige situatie.  
 
7.2 Beleid Hoogbegaafdenonderwijs, concept    (bijlage) 
 
XXVII. Vraag over de fases waarin de scholen zich bevinden 
De GMR wenst graag een overzicht in welke fase elke school verkeerd op een bepaalde peildatum. 

Antwoord: 
Zoals in het beleidsstuk staat, zal de CMHB (in welke hoedanigheid dan ook) dat als taak op 
zich nemen. Als het beleid eenmaal beleid is, zal daar dus een antwoord op gevonden worden. 
 
De tekst van de rest van de vragen over dit onderwerp wordt apart nagezonden. 
 
Algemene vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. 
 
XXVIII. Vraag over aantal klachten en aantal nieuw verzoeken aan de ‘externe’ vertrouwenspersoon  
De GMR verzoek om een overzicht waarin wordt aangegeven hoeveel schriftelijke klachten in de afgelo-
pen drie schooljaren zijn ingediend bij het KSU kantoor en of de klachtencoördinator. 
Tevens verzoek de GMR om een overzicht hoeveel verzoeken de ‘externe’ vertrouwenspersoon in de af-
gelopen drie schooljaren heeft ontvangen, in behandeling het genomen en heeft afgerond. 

 
 
Antwoord:  
Wij verantwoorden ons hierover in het jaarverslag en daarnaar willen we verwijzen. We verne-
men ook graag wat de aanleiding is van de GMR om deze vraag te stellen. 
 
 
XXIX. Verzoek om de schriftelijke gestelde vragen en de antwoorden daarop in het verslag, eventueel 
als bijlage op te nemen 
Indien over de antwoorden van de schriftelijk gestelde vragen geen nadere vragen meer in de GMR-plus 
vergadering worden gesteld, dan wordt voor de lezer van het openbaar gemaakte verslag niet duidelijk 
welke vragen en toelichting enerzijds zijn gesteld en welke antwoorden en verklaringen anderzijds zijn 
verstrekt. De GMR wenst over dit voorstel in overleg te treden met het CvB. 

Antwoord: 
Dat kan. 
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Vragen die de GMR- stelt worden beantwoordt , maar maken geen deel uit van de notulen van de GMR 
+, hoe kan dit anders, want de vragen die gesteld worden en de antwoorden verdwijnen op die manier. 

Antwoord:  
Zoals aan het begin van elk verslag aangegeven is, worden de vragen en antwoorden bij de no-
tulen gevoegd. Alle vastgestelde verslagen inclusief de vragen en antwoorden zijn op de site te 
vinden (onder ‘Over ons’ en ‘GMR’). Er verdwijnt dus niks. Maar gezien jullie verzoek hierboven 
om de vragen en antwoorden te verwijderen, behalve die over duurzaamheid, is ons onduidelijk 
wat de bedoeling is.  
 
 

 


