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Notulen GMR-vergadering 
Dinsdag 13 oktober 2020, Microsoft Teams 
 
 
Aanwezig  GMR-leden 
 
 
1. Opening vergadering  
Maartje opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Welkom gasten 
Henk woont deze vergadering bij om de agendapunten 3 en 4 toe te lichten. Alice van Beers en Yvet van 
der Sterren, directeuren van De Bussel, zijn als toehoorders aanwezig. 
 
3. Financiën 
Accountantsverslag Scala 2019  
Financieel jaarverslag 2019 concept september 2020  
Financiële rapportage 1e kwartaal 2020 - september 2020  
Financiële rapportage 2e kwartaal 2020 - september 2020 
 
Omdat de financiële kwartaalrapportages een onjuiste indruk kunnen wekken, maakt Henk de huidige 
situatie van Scala inzichtelijk door middel van een presentatie. Hij licht toe dat van de gelden die Scala 
vanuit OCW ontvangt, globaal 20% wordt besteed aan vaste lasten en 80% aan personeelskosten. Een 
klein deel wordt gespaard in de vorm van voorzieningen. De afgelopen jaren heeft Scala aan het eind van 
het jaar een nabetaling van de overheid ontvangen, waardoor de realisatie in plaats van op de begrote 
nihilstand, positief eindigde. Als gevolg hiervan bouwde Scala een reserve op, die de door de overheid 
gestelde grens overschreed. De grens voor reserves is gebaseerd op het weerstandsvermogen (het eigen 
vermogen in relatie tot de risico’s). Uit de risicoanalyse volgt dat dit voor Scala 8% is. Om naar dit percentage 
toe te groeien, begroot Scala de komende drie jaar een negatief resultaat. Voor de begroting 2021 spelen 
de volgende onvoorziene aspecten een rol: 
- De personeelslasten zijn in 2020 gestegen met 10% door de salarisverhogingen en de stijging van de 

sociale lasten en de pensioenpremie. De bekostiging hiervan is niet dekkend. Bovendien vindt de 
bekostiging niet meer plaats op de reële gemiddelde leeftijd, waardoor een organisatie met relatief ouder 
personeel duurder uit is. Scala was uitgegaan van een stijging van de personeelslasten met 6%.  
Omdat dit aspect alle besturen raakt, komt hiervoor mogelijk compensatie.  

- Een aantal leerlingen dat aan het begin van schooljaar 2020-2021 zou starten, is niet gestart door 
bijvoorbeeld verhuizing of een lastminutekeuze voor een andere school. De toebedeelde formatie is 
gekoppeld aan het verwacht aantal leerlingen op de eerste schooldag. De bekostiging is gebaseerd op 
het aantal leerlingen op 1 oktober.  

- COVID-1 leidt in 2020 tot dubbele lasten door de vervanging van zieke medewerkers en tot aanschaf 
van extra materialen en aanpassing van sanitair en ventilatiesystemen. 

- Scala heeft in 2020 dubbele loonlasten voor 4 fte overlappende aanstellingen. Dit betreft medewerkers 
die uit dienst zijn getreden vanuit een verzuim-, conflict- of pensioensituatie.  

- De nieuwe regelgeving ten aanzien van het onderwijsachterstandsbeleid leidt tot de grootste 
onvoorziene post van 6 fte voor 2020. In het verleden kregen scholen formatie toebedeeld op basis van 
het gewogen leerlingaantal. In de nieuwe regeling is de toebedeling gebaseerd op regio. Scala heeft een 
solidariteitsbeleid opgesteld om verschillen tussen de scholen te compenseren; voor drie scholen leidt 
de nieuwe regeling tot een vooruitgang en voor vier scholen tot een achteruitgang. Omdat de introductie 
van de regeling vier jaar duurt, zijn de tekorten op de vier scholen over vier jaar gecompenseerd.  

 
Scala begroot defensief om niet te veel risico te lopen. De opstapeling van factoren zorgt voor een lastige 
situatie, waarbij de laatstgenoemde de grootste uitdaging is. Het probleem bij onderwijsbegrotingen is dat 
ingrijpen pas mogelijk is in augustus 2021. De herstelmaatregelen zijn onderdeel van de begroting 2021.  
 
De minder leerlingen dan verwacht, een eenmalige transitievergoeding en de kosten in verband met COVID-
19 zijn eenmalige extra kosten. De totale kosten voor COVID-19 bedragen ongeveer € 50.000 à € 100.000. 
Scala verwacht hiervoor geen vergoeding vanuit de gemeente. Het ziekteverzuim is toegenomen door 
medewerkers die wel kunnen werken, maar dat door de richtlijnen niet mogen.  
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In november 2019 heeft Scala van OCW een nabetaling voor 2019 ontvangen van € 740.000. Dit bedrag is 
niet in 2019 uitgegeven. Doordat een nabetaling van OCW niet mag worden meegenomen bij de inkomsten 
van 2020, is 2019 positief afgesloten. Het nabetaalde bedrag is uitgegeven in 2020. Van het in de 
kwartaalrapportage vermelde tekort van € 1,5 miljoen was € 500.000 voorzien en negatief verwerkt in de 
begroting voor 2020, en € 740.000 ontvangen in 2019. Het werkelijke tekort is dus € 231.741. Op dit bedrag 
moet Scala acteren in de begroting voor 2021. De volgende acties worden hiervoor in 2020 in gang gezet: 
alleen externe vacatures als interne invulling niet mogelijk is, implementatie van het AFAS-
personeelsadministratiesysteem, geen toekenning van instroomgroepformatie, stopzetten van de 
payrollovereenkomsten en nieuwe zij-instroomtrajecten, beoordelen of een correctie op de bekostiging van 
scholen moet plaatsvinden op basis van het werkelijk leerlingaantal en een interne herbezetting van de 
posities van schooldirecteuren. Voor de lange termijn zijn de opties het beëindigen van tijdelijke 
benoemingen en het aanscherpen van de formatietoedeling. Met deze maatregelen komt Scala na 2021 
waarschijnlijk uit de financiële problemen.  
 
Desgevraagd geeft Henk aan dat een structurele oplossing voor de instroomgroep niet mogelijk is, omdat 
Scala geen middelen krijgt voor instromende kinderen. De opvangmogelijkheid die Scala voor instromers 
biedt, is een geste naar de ouders. Als de instroomgroep voor schooljaar 2021-2022 niet haalbaar wordt, is 
het van belang dit tijdig te communiceren. Henk nodigt uit om creatieve oplossingen te bedenken om de 
instroomgroep in stand te houden. Hij sluit een nabetaling vanuit OCNW in 2020 overigens niet uit.  
De maatregelen die in 2020 worden genomen, leiden mogelijk tot een stijging van het aantal leerlingen per 
groep. Henk vindt het belangrijk dat het aantal van 25 leerlingen per groep niet wordt overschreden.  
 
Op de vraag of Scala de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s heeft aangevraagd, 
antwoordt Henk dat enkele scholen hiervan gebruik hebben gemaakt, waaronder de Dromenvanger, 
Wereldwijs, Johannes Paulus en Het Palet.  
 
In 2021 krijgt de GMR instemming op de hoofdlijnen van de begroting. Henk heeft zich nog niet gebogen 
over de wijze waarop Scala dit proces wil inrichten. Hij vertelt dat de begroting jaarlijks wordt besproken 
door een auditcomité. Voor de vaststelling van de begroting is de instemming van de RvT vereist. Wellicht 
is het een optie dat de werkgroep Financiën van de GMR bij het auditcomité aansluit. De werkgroep 
Financiën bespreekt dit separaat met Henk en de stafmedewerker Financiën. (actie 452)  
 
De overige vragen over de financiële rapportages stelt de werkgroep Financiën per e-mail aan de 
stafmedewerker Financiën met een cc aan Henk. (actie 453) 
 
4. Dienstenstichting Scala  
Henk licht toe dat Scala als ontwikkelingsgerichte organisatie medewerkers met kwaliteiten en ambities, die 
ook extern kunnen worden ingezet, mogelijkheden wil bieden. Dit heeft geleid tot het idee om een 
dienstenstichting op te zetten. Deze zelfstandig functionerende stichting staat onder toezicht van de RvT 
van Scala. Externe partijen die een dienst inhuren, ontvangen een factuur vanuit de dienstenstichting. De 
betreffende medewerkers worden gedetacheerd naar de dienstenstichting en kunnen hierdoor iets 
bijverdienen. Het uitgangspunt is dat het huidige eigen werk er niet onder leidt. De gedachte is dat door de 
extra uitdaging de kwaliteit van het eigen werk verbetert en dat de medewerkers behouden blijven voor 
Scala. Een eventuele winst van de dienstenstichting kan niet worden verstrekt aan Scala. Wel kan Scala 
ontwikkelingsopdrachten inkopen bij de dienstenstichting, waardoor er binnen Scala meer gelden resteren 
voor de inzet van reguliere middelen. De dienstenstichting mag geen marketing voeren en geen concurrent 
worden van andere bedrijven. 
 
Het voordeel van een extra stichting is dat vermenging met Scala wordt voorkomen en een gemakkelijkere 
administratieve afhandeling. De jurist van Scala heeft geadviseerd een dienstenstichting op te zetten. De 
RvT heeft de voorwaarden voor de stichting gecreëerd. De planning was dat de dienstenstichting per 1 
januari 2020 zou starten. Door de coronacrisis hebben de plannen vertraging opgelopen. Bij de bijeenkomst 
voor geïnteresseerden in de dienstenstichting waren 20 à 25 medewerkers aanwezig. Henk vraagt de GMR 
om een reactie op de dienstenstichting. Op de opmerking dat de aangeleverde stukken complex en lastig 
zelfstandig leesbaar zijn, adviseert Henk vooral de scenario’s door te nemen. Deze geven een beeld van 
de inrichting van de dienstenstichting. Hij biedt aan de bijgevoegde presentatie in een volgende vergadering 
toe te lichten als de GMR daar behoefte aan heeft.  
 
5. Notulen vergadering 14 september 2020 
Doornemen actielijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
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Naar aanleiding van actie 446 (Bij Henk Nieborg navragen of er ruimte is voor een extra deelnemer aan de 
(G)MR-cursus) vertelt Ria dat de eerste (G)MR-cursus van 26 oktober 2020 is verzet. De actuele cursusdata 
zijn 12 en 18 november 2020 (beginners) en 13 januari 2021 (vergevorderden). Deze data zijn onder 
voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. De MR’en zijn over de gewijzigde data geïnformeerd. 
De cursussen worden gegeven bij de Remise in Drunen. Iedere groep bestaat uit maximaal 20 personen. 
De kosten komen voor rekening van de GMR. Uit het protocol van de CNV Academie volgt dat de cursussen 
tot uiterlijk een week voor de geplande datum kosteloos kunnen worden verzet. Ria onderhoudt contact met 
Henk Nieborg over het al dan niet definitief doorgaan van de cursussen. 
 
Vaststellen conceptnotulen 14 september 2020 
De notulen van de vergadering van 14 september 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ingekomen stukken 
Het Protocol gedrag, respect en disciplinaire maatregelen, de (G)MR-cursus en het rapport van het 
inspectieonderzoek zijn geagendeerd voor de vergadering van 11 november 2020. 
 
E-mail De Vijfhoeven inzake informatie over ventilatie van scholen 
Het antwoord op deze vraag volgt wellicht uit de reactie van de beleidsmedewerker Huisvesting op de vraag 
over CO2-meters in de rondvraag. Ria wacht deze reactie af en koppelt het antwoord terug aan De 
Vijfhoeven. (actie 454) 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
6. Overgang SharePoint naar MS Teams 
Scala stapt over van SharePoint naar MS Teams. Op 14 oktober 2020 wonen Maartje, Ria, en Liesbeth een 
bijeenkomst hierover bij. Conny heeft alle documenten veiliggesteld die momenteel op SharePoint staan. 
Ria neemt de bijeenkomst van 14 oktober 2020 op, zodat de GMR-leden deze via MS Teams terug kunnen 
kijken. 
Noot: na de bijeenkomst op 14 oktober 2020 blijkt dat SharePoint niet wordt opgeheven, maar als archief 
wordt ingezet. MS Teams wordt in de toekomst gebruikt voor lopende zaken.  

 
7. Reactie op conceptnotulen 
Het GMR-secretariaat heeft van de officemanager van Scala per e-mail een reactie op de conceptnotulen 
van de vergadering van 14 september 2020 ontvangen. Desgevraagd geeft Conny vanuit haar expertise als 
notulist aan dat het ongebruikelijk is dat conceptnotulen worden gedeeld met personen die geen deel 
uitmaken van de vergadering. De GMR-leden gaan ervan uit dat de e-mail vanuit goede bedoelingen van 
de officemanager is verstuurd, zoals ook Henk in zijn reactie aangeeft. De korte formulering van de 
opmerkingen komt op de GMR-leden onprettig over; een telefonische reactie is wellicht gepaster. Maartje 
neemt contact op met de officemanager om het voorgaande te bespreken. (actie 455) 
 
8. Rondvraag 
Stand van zaken schoonmaak 
Alice licht desgevraagd toe dat de aanbesteding voor de schoonmaak loopt. De schoonmaakbedrijven die 
zich hiervoor hebben ingeschreven, hebben rondes door de scholen gemaakt. Gezien het belang van een 
goede schoonmaak heeft de ronde op sommige scholen onder schooltijd plaatsgevonden. De 
aanbesteding moet voor eind 2020 zijn afgerond.  
 
Ziekteverzuimpercentage  
De GMR vindt het in het kader van het ERD zinvol het ziekteverzuimpercentage te volgen. Maartje 
bespreekt dit met Henk. (actie 456) 
 
Vacature directeur Het Palet 
Maartje verzoekt Henk de GMR mee te nemen in de reacties op de vacature. (actie 456) 
 
Activiteitenplan GMR 
Henk heeft in zijn reactie op het activiteitenplan goede tips gegeven. De vraag is wie verantwoordelijk wordt 
voor het actualiseren van het activiteitenplan. Omdat de GMR vandaag niet compleet is, komt dit punt op 
de actielijst. (actie 457)   
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CO2-meters 
Op iedere school zijn de afgelopen week CO2-meters geplaatst. Deze dienen voor tijdelijke monitoring door 
de beleidsmedewerker Huisvesting. Wat er met de uitslag wordt gedaan, vraagt Alice bij de 
beleidsmedewerker Huisvesting na en koppelt zij terug aan de GMR. (actie 458) 
 
Nieuwsbrief  
De werkgroep Communicatie start op korte termijn met de nieuwsbrief en vraagt de GMR om input. 
Afgesproken wordt een frequentie van drie à vier nieuwsbrieven per jaar. De eerste nieuwsbrief wordt op 
korte termijn verspreid en bevat het voorstellen van de GMR-leden, het doel van de nieuwsbrief en een 
aankondiging van de belangrijkste punten in het lopende schooljaar. De volgende nieuwsbrieven worden 
inhoudelijker ingestoken op basis van hetgeen door de GMR is besproken. De communicatiecommissie 
deelt de conceptnieuwsbrief met de GMR-leden voordat deze wordt verzonden. 
 
Dienstenstichting 
De werkgroep kwaliteit, visie en strategie buigt zich over een reactie vanuit de GMR op de dienstenstichting. 
(actie 459)  
 
9. Sluiting 
Maartje sluit de vergadering om 22.03 uur. 
 
Volgende vergadering 
Dinsdag 11 november 2020  


