Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
13 november 2017
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

Hr. J. Bruinooge
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(SGDC)
Hr. H. Gomaa

(FV)

Hr. K. Hoppener
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Hr. A. Huikeshoven-toehoorder(DV)
H. Scheltens
(GN)
Vacature
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(GCL)

(VL)
Mw. S. Schipper
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(VV’burg)

Mw. L. Al Bazi

(FV)

Vacature

(GN)

Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. C. van de Meij
(GCL)
Mw. L. Oortman
(SGDC)
Mw. W. van Rest secr
(VL)
Hr. F. Stapel
Mw. P. van Venrooij
CvB
As BBOA

Hr. P. Lamers

notulist

Mw. I. van der Heyden

(MC)
(VV’burg)

Hr. P. Moerland

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.20 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR-overleg 26 september 2017
Tekstueel:
Pag. 2, agendapunt 5, laatste alinea, als volgt aanpassen: De inspectie is op bezoek geweest en was zeer
lovend over de bezochte scholen: Dalton en Veurs. Novum en Maartens worden nog gevisiteerd.

Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen

Notulen GMR-CvB 13-11-2017

1

Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3. Besluitenlijst/Actiepuntenlijst
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst deelt de WvCvB de functiebouw bestuursbureau incl.
kostenplaatje uit en licht deze mondeling toe.
4. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
- Professioneel statuut: scholen die een pilot aangaan voor professioneel statuut kunnen
hiervoor subsidie voor krijgen. Spinoza heeft zich hiervoor aangemeld. WvCvB wil ik graag
2 leden uit de GMR vragen om deel te nemen in de werkgroep als Spinoza de subsidie krijgt
toegewezen.
- Er is nog geen concept-rapport van de inspectie.
- Op VeursVoorburg is er een geschil tussen directie en MR geschil. CvB heeft mediation
voorgesteld. De MR wil naar de geschillencommissie. WvVV’burg stelt voor om de 2
trajecten naast elkaar te laten lopen.
5.

Ingekomen stukken
- Kaderbrief 2018-2019 v8
- Convenant Sociale Veiligheid op en rond School handtek. PAW Lamers
- Fietsplan nieuw
- Verslag bijeenkomst fin.cie d.d. 1-11-2017

6.

Beantwoording vragen van GMR door CvB
1) Kaderbrief
Vz deelt mee dat net als vorig jaar een document in GMR-drive wordt geopend waarin
de vragen van GMR worden opgenomen met het verzoek aan het CvB hierop
schriftelijk te reageren.
GMR heeft de volgende vragen aan het CvB:
- In de kaderbrief wordt genoemd wat bovenschools blijft. Maar wat is het
kaderstellende? WvCvB legt uit hoe de kaderbrief tot stand komt en n.a.v. het
aantal leerlingen weten we het budget van de scholen. Ook legt WvCvB de
berekening en de bekostiging uit en waarom gekozen is voor een aantal
gezamenlijke brinnummers.
- Hoe is de levensvatbaarheid van GCL? WvCvB geeft de historie van GCL weer
De uitdaging is dat de school wel zijn eigen broek moet kunnen ophouden. Er is
ruimte voor 250 leerlingen terwijl het 300 moeten zijn om rendabel te zijn. Er
wordt gekeken wat mogelijk is. Het doel moet zijn, eerst kwalitatief in orde
(onderwijskundig) en daarna gaan we kijken naar de financiële zelfstandigheid,
financieel gezond. GMR verzoekt het CvB om in het Baruchje een motivatie te
plaatsen waarom ervoor gekozen is om GCL te ondersteunen.
- Overige vragen worden schriftelijk gedaan.
2) Convenant Sociale Veiligheid
Vz vraagt naar de status van het convenant.
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3)

4)

5)

6)

WvCvB geeft aan dat Spinoza dit convenant 4 jaar geleden ook heeft getekend. Het zijn
allemaal oude afspraken. En het bleek dat ook al enkele rectoren hadden getekend, dus
het CvB kon moeilijk terug.
WvCvB heeft hierbij nog wel de huisvesting van VeursVoorburg ter sprake gebracht.
Vz vraagt aan het CvB om de rectoren te wijzen op hun plichten. Dit heeft WvCvB al
gedaan.
Fietsplan Nieuw
Vz merkt op dat alleen de grootte van het bedrag nieuw.
Op de vraag van de GMR over de beperking van deelname antwoordt WvCvB dat dit te
maken heeft met de fiscale ruimte.
Het nieuwe fietsplan gaat in 1 januari 2018.
Vertegenwoordiging in Samenwerkingsverband Zuid Holland
Vz vraagt of mevrouw Al Bazi zich heeft aangemeld. WvCvB vraagt dit na.
Vz merkt nog op dat de vertegenwoordiging vanuit Spinoza vanuit het SDO
gestimuleerd zou worden.
Verslag werkgroep i.vm. pakket van eisen Arbodienst
Vz meldt dat de vertegenwoordiging van de GMR niet aanwezig is; deze was wel bij de
bijeenkomst aanwezig.
Stand van zaken Reglement en statuut GMR
Secr. meldt de stand van zaken. Het reglement en het statuut zal in de volgende
vergadering worden voorgelegd.

8. Rondvraag
Geen vragen
9. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.20 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
GPL
HR

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
gemiddelde personeelslast, een getal waarmee de lumpsum wordt berekend
Huishoudelijk Reglement
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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

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
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