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1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.10 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder mevrouw
L. Al Bazi. Zij zal de heer W. Foppen gaan vervangen.
Vz deelt mee dat mevrouw Van Rest voor dit schooljaar het secretariaat op zich neemt.
De agenda wordt als volgt gewijzigd:
- agendapunten 4 en 5 worden omgewisseld; eerst de mededelingen en dan de ingekomen
stukken. De ingekomen stukken worden dan gelijk besproken.
- toegevoegd wordt agendapunt 8a. samenvatting. WvSGDC maakt de samenvatting.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR-overleg 19 september 2016
Tekstueel:
Pagina 3, agendapunt 6, 3e en 4e zin wordt tekstueel aangepast.
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Naar aanleiding van:
Pagina 4, agendapunt 9: gevraagd wordt waarom de afkorting Wv wordt gebruikt en niet de
namen. Dit komt terug bij de rondvraag.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3. Besluitenlijst/Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
5. Mededelingen
Vz heeft de volgende mededelingen:
- ook op het verzoek van het CvB is er het dringende verzoek om naast WvVL nog iemand van
de GMR zitting te laten nemen in de financiële commissie. Wie heeft hiervoor belangstelling?
Het blijkt dat het tijdstip van de vergadering te vroeg is. WvVL neemt dit mee naar de
financiële commissie
- maximale zittingstermijn: er is geen maximale zittingstermijn. Dit is een uitspraak van de
commissie die zich hiermee heeft beziggehouden. Zo staat het ook in de wet voorgeschreven.
4.

Ingekomen stukken
● Kaderbrief 2017-2018, eerste lezing
Een aantal vragen is reeds op papier gezet voor het CvB en wordt aangevuld met enkele
vragen, o.a. worden de financiële kaders gemist.
Ter sprake komen de scholen SGDL en SGDC. WvSGDC meldt dat SGDL en SGDC
nog steeds 2 verschillende scholen zijn; zij hebben 1 directeur en 2 MR’en en 2
begrotingen.
● Instemmingsverzoek vergoeding en zetels, eerste lezing
GMR is van mening dat instemmingsverzoek zelfstandig leesbaar moet zijn zonder
verwijzing naar eerdere instemmingsverzoeken. Dit zal schriftelijk gevraagd worden
aan het CvB. Ook zal gevraagd worden naar de motivering waarom het CvB de huidige
omvang van de medezeggenschapsraden wil continueren.
● Instemmingsverzoek ERD WGA-flex, eerste lezing
Ook dit instemmingsverzoek is niet zelfstandig leesbaar. Dit zal gevraagd worden aan
het CvB. En ook zal gevraagd worden waarom ervoor gekozen is om 10 jaar lang op de
helft van het landelijk gemiddelde sector te zitten.

6. Financieel
Het verslag van de bijeenkomst van de financiële commissie van 7 november is ter informatie.
WvVL licht het verslag toe. WvSGDC vraagt zich af of de financiële commissie krachtig
genoeg is. WvVL meldt de professie van de leden en geeft dus aan dat de financiële commissie
krachtig genoeg is. WvGN vraagt of de GMR het accountantsrapport kan inzien. Dit zal
gevraagd worden aan het CvB.
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7. Overleg GMR-CvB
20.15 uur pauze/bijeenkomst CvB
21.40 uur wordt de vergadering hervat.
8. Besluitvorming
Er zijn geen besluiten.
9. Rondvraag
WvGN vraagt of de namen van leden in het verslag genoemd kunnen worden in plaats van
Woordvoerder van. Vz meldt dat het ‘geen’ noemen van namen een besluit is geweest in de
GRM en dit zal opnieuw ter discussie moeten worden gesteld. Is een agendapunt voor de
volgende vergading.
WvVL deelt mee dat de aanpassingen van het reglement voorgelegd zullen worden in GMR 4.
WvFV deelt mee dat dit zijn laatste vergadering is. Hij zal nog wel aanwezig zijn bij de visievergadering waar tevens afscheid van hem wordt genomen.
9a. Samenvatting
Kaderbrief 2017/2018 is behandeld, vragen zijn schriftelijk gesteld aan het CvB.
De instemmingsverzoeken moeten leesbaar gemaakt worden.
WvSGDC zal voortaan de samenvattingen maken.
10. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.50 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
Afkortingen:
AB
AB’er
ABP
AOb
BAC
BAPO
BBOA
BRIN
Cao
CvB
DB
DGO
DRD
DUO
fte

Algemeen bestuur
Ambulant begeleider
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Onderwijsbond
Benoemingsadviescommissie
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Bureau Bestuurlijke Ondersteuning en Administratie
Registratienummer van de school
Collectieve Arbeidsovereenkomst
College van Bestuur
Dagelijks bestuur
Decentraal Georganiseerd Overleg
Deelraad
Dienst Uitvoering Onderwijs
fulltime-equivalent
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GPL
HR
MAS
MBO
OC&W
OP
OPDC
OOP
OPR
P&O
PR
RvT
SDO
Swv
Swv ZHW
UWV
VNG
WMS
VBS
VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

gemiddelde personeelslast, een getal waarmee de lumpsum wordt berekend
Huishoudelijk Reglement
Maatschappelijke stage
Middelbaar beroepsonderwijs
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijzend personeel
Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Onderwijs ondersteunend personeel
Ondersteuningsplanraad
Personeel & Organisatie
Personeelsraad
Raad van Toezicht
Schooldirecteurenoverleg
Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wet medezeggenschap op scholen
Vereniging van Bijzondere Scholen, één van de besturenkoepels in het VO.
Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Onderwijs in Ontwikkeling: Arbeidsmarkt en opleidingsfonds VO
Vereniging van eigenaren
Waarnemingsuren
Woordvoerder van
Zorgadviesteam

Notulen GMR 23-11-2016 Definitief

4

