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1.Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 21.25 uur de vergadering. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: punt 7
Openbaar maken van de notulen, punt 8 Medezeggenschapsstatuut, punt 9b Stemverhouding,
punt 10 Besluitenlijst, punt 11 Rondvraag.
2.Concept notulen GMR-vergadering 7 april 2014
Tekstueel: Geen opmerkingen.
N.a.v.: Geen opmerkingen.
Actielijst: De actielijst is meegenomen bij het opstellen van de agenda.
Publicatie: De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden.
3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
4.Mededelingen
Leden: Geen mededelingen.
5. Financiën
Kaderbrief 2014-2015: Geen opmerkingen.
Jaarverslag: Leden merken op dat steeds wisselende bedragen genoemd worden als
gesproken wordt over de Onderwijsgelden. Wv GN merkt op dat tussenrapportages de laatste

tijd inzichtelijker zijn. De vordering op OC&W moet zo geboekt blijven staan en mag niet een
aanleiding zijn om te bezuinigingen.
Begroting: Geen opmerkingen.
Rapport Rekenschap: Geen opmerkingen.
Regeling beeldschermbril: Docenten zitten steeds meer tijd achter een beeldscherm.
Memo Entreerecht: Geen opmerkingen.
6.Nieuwe Cao
Aangezien de formatie ingevuld moet worden was een inventarisatie noodzakelijk. Gemaakte
keuzes moeten terug gedraaid kunnen worden.
7.Openbaar maken van de notulen
Diverse mogelijkheden en wensen worden besproken. Er wordt voorgesteld dat vz CvB in het
SDO de schooldirecties herinnert aan de afspraak de notulen te verspreiden onder het
personeel. Aan BBOA zal gevraagd worden welke gegevens verplicht openbaar gemaakt
moeten worden.
8.Medezeggenschapsstatuut en Huishoudelijk Reglement
In september zullen drie personen zich buigen over een formulering voor het gesignaleerde
probleem (art.6 lid 2)
9.Jaaragenda GMR-vergaderingen
De GMR-vergadering zal zijn van 19-20 uur en van 21-22 uur. Het GMR-overleg zal
plaatsvinden van 20-21 uur.
9b.Stemverhouding
De volgende termen zullen in de notulen gebruikt worden: Unaniem aangenomen of
aangenomen met meerderheid van stemmen.
10.Besluitenlijst:
Het quorum is niet aanwezig. Gezien de aard van de onderwerpen en de verwachting omtrent
de stemverhouding wordt besloten na de vergadering de afwezige leden elektronisch om hun
mening te vragen. Na elektronische verificatie bij de afwezige leden is het volgende besloten:
-Kaderbrief 2014-2015: De GMR heeft de Kaderbrief unaniem aangenomen.
-Regeling beeldschermbril: Onder gegeven financiële omstandigheden adviseert de GMR de
beeldschermbril voor niemand binnen Spinoza beschikbaar te stellen. Mocht er financiële
ruimte ontstaan dan moet de beeldschermbrilregeling voor alle werknemers gelden.
-Memo Entreerecht boven functiemix: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
-Voorstel bezuiniging medezeggenschap versie 2: Het voorstel wordt met meerderheid van
stemmen aangenomen.
-Wijzigingsvoorstel HR GMR: Besluitvorming is aangehouden.
-Wijzigingsvoorstel medezeggenschapsstatuut: Het voorstel wordt met meerderheid van
stemmen aangenomen.
-Wijzigingsvoorstel Reglement GMR: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11.Rondvraag
-Wv DV vat plannen samen betreffende ICT ontwikkeling en de Werkkostenregeling. De
kosten moeten worden opgenomen in de schoolbegroting.
-Wv VV’burg stelt voor in 2014-2015 een cursus omtrent financiën te volgen met leden
GMR, MR, CvB, SDO. Leden ondersteunen dit plan.
-Wv MC pleit voor een goed functionerend Sociaal Statuut.
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-Vz spreekt zijn zorg uit betreffende docenten die moeten omscholen, omdat hun vak door de
bezuinigingen verdwijnt. De leden vragen van Spinoza een redelijk beleid.
12.Sluiting
Vz sluit om 23 uur de vergadering dankt de leden voor hun loyaliteit naar hem toe en naar
Spinoza als geheel. Hij zal de GMR verlaten, net als Chris, Marina, Melissa en Yvonne.
In het schooljaar 2014-2015 zijn de GMR-vergaderingen van 19-20 uur en van 21-22 uur op:
maandag 29 september, woensdag 26 november, maandag 26 januari, maandag 30 maart,
woensdag 20 mei en woensdag 1 juli (reserve).
Actielijst:
Besproken in
Wordt uitgevoerd Wat:
Wanneer:
vergadering op:
door:
16-6-‘10
DB GMR
Evaluatie reglement
Op agenda GMR
personeelsgesprekken
2013-2014
21-12-‘11
DB GMR
Evaluatie CvB 1 fte
Op agenda GMR
2013-2014
20-1-‘14
Leden financiële
Samenvatting en conclusie
commissie
van een kwartaalrapportage
20-1-‘14
MR
HR van de MR aanpassen
3-3-‘14
DB GMR
CvB vragen naar factoren
die meespelen in het
gebruikte allocatiemodel en
hoe die zich vertalen in de
lumpsum voor de scholen.
3-3-‘14
DB GMR
Werkdruk (o.a. aantal
Op agenda GMR
lesuren per docent en te
weinig uren
deskundigheidsbevordering)
7-4-‘14
Vz
Voorstel samenstelling en
stemverhouding GMR
vergelijken met
oorspronkelijke HR
7-4-‘14
DB GMR
Voorbereiden
nulvergadering 2014-2015
16-6-’14
Vz CvB
Afspraak doorsturen
SDO
notulen GMR naar
personeel
16-6-’14
Jan, Wim, Ton
Medezeggenschapsstatuut:
September 2014
Stemverhouding als scholen
intern verdeeld stemmen.
Art.6 lid 2
16-6-’14
BBOA
Welke verplichtingen zijn
er bij openbaar maken van
de notulen GMR?
16-6-’14
Jan
Scholing Financiën:
inventariseren
16-6-’14
vz
Bij vakorganisaties eisen
z.s.m.
rondom Sociaal statuut
verifiëren
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