Notulen GMR 3-overleg met College van Bestuur
9 december 2019
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

voor het personeel

Mw. S. Weber-Brink

AFWEZIG
(SGLV)

Hr. E. Korving

(MC)

Hr. F. Vogelesang

(GN)

Hr. W. Korevaar voorzitter
Mw. L. Oortman
Mw. W. van Rest secr
Mw. M. van Melle
Hr. M. van Rest

CvB
As BBOA

Hr. P. Lamers
Hr. P. Moerland

Notulist

Mw. I. van der Heyden

(DV)
(SGLV)
(VL)
(GN)
(MC)

vacature

(FV)

Hr. A. Huikeshoven

(DV)

Hr. R. Bohlmeijer
vacature
vacature
Mw. L. Al Bazi

(VL)
(SGLD)
(VV’burg)
(FV)

vacature

(SGLD)

vacature

(VV’burg)

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.55 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen GMR 2-overleg met CvB 18 november 2019
Tekstueel:
De notulen zijn reeds per mail vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en staan klaar in de openbare map om gepubliceerd te worden.
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3. Besluitenlijst
Geen opmerking.
4. Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
5. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededeling:
- de Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een positief besluit genomen over de
nieuwbouw van VeursVoorburg. Echter de gemeenteraad zal hierover nog een besluit
moeten nemen, dat zal in januari zijn. De verwachting is dat ook de gemeenteraad
hiermee instemt. Het budget is hoger dan in eerste instantie is toegezegd.
6.

Ingekomen stukken
Zie de agenda GMR.

7.

Beantwoording op vragen van GMR door CvB
1) Kaderbrief
Vz geeft aan dat de beantwoording van de vragen tijdens de vorige vergadering helder en
duidelijk was.
Vz vraagt nog wel een toelichting op vraag 13, het stukje over de topinkomens: dit wordt
dus volgend jaar opgenomen in de kaderbrief. WvBBOA beaamt dit. Hij vult aan dat de
WNT (Wet Normering Topinkomens) ook geldt voor de Raad van Toezicht en niet alleen
voor de bestuurder. De Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Zowel
het inkomen van de bestuurder als de vrijwilligersvergoeding voor de Raad van Toezicht
is ruim lager dan is toegestaan. WvBBOA geeft aan dat je als school aan een aantal
richtlijnen moet voldoen, o.a. aan de wet aanbesteding. Daar voldoet Spinoza aan,
behalve bij de aanbesteding van boeken. Wij krijgen hierbij dan ook een aantekening van
de accountant in het jaarverslag.
Vz geeft aan dat de GMR verwacht dat de voorgedragen suggesties volgend jaar worden
opgenomen in de kaderbrief. WvCvB antwoordt dat het CvB elk jaar de punten die de
GMR heeft voorgedragen heeft overgenomen. De punten worden meegenomen naar het
SDO.
Verder zijn er geen vragen meer.
2) Kwartaalrapportage 1:
De GMR heeft de volgende vragen:
1) Het positieve resultaat over het 1e kwartaal is vrij hoog. Het lijkt wel of Spinoza
structureel steeds meer geld ontvangt. De GMR vraagt of dit geld structureel ingezet
kan worden voor werkdrukverlaging, dus meer docenten aannemen? WvCvB
antwoordt dat in de begroting de hogere salarissen naar aanleiding van de nieuwe cao
is opgenomen, alleen er is nog geen nieuwe cao afgesloten. Wij zijn uitgegaan van een
ruime loonsverhoging en daar hebben we ook geld voor gekregen. Zodra er een
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nieuwe cao wordt afgesloten, kunnen we de loonsverhoging met terugwerkende kracht
uitkeren. WvCvB verwacht een loonsverhoging van minimaal 3%.
WvMC merkt op dat de reserves nog steeds blijven groeien. WvCvB geeft aan dat
scholen negatief mogen eindigen en zij mogen hun reserves aanspreken.
2) Het is de GMR opgevallen dat het leerlingenaantal van VeursLyceum behoorlijk is
gedaald; ook de formatie is gekrompen. De GMR spreekt zijn zorgen hierover uit en
vraagt of dit onder de aandacht is van het CvB? WvCvB antwoordt dat dit zeker
onder de aandacht is. Ook bij François Vatel is het leerlingenaantal gedaald. WvCvB
voert stevige gesprekken met deze scholen.
Ter sprake komt het imago-onderzoek bij de Spinoza-scholen. WvBBOA geeft een korte
uitleg hierover. Het imago-onderzoek wordt gehouden onder de groep 8 leerlingen en de
1e klassers. Ook geeft de WvBBOA dat de bereidheid van de scholen om van elkaar te
leren groter is geworden; dit is een ontwikkeling van de laatste jaren.
8. Rondvraag
WvGN vraagt of er al bekend is wanneer de gymhal van Maartens en Novum wordt geopend.
WvCvB antwoordt dat de oplevering in de eerste week van februari zal plaatsvinden. Hier zal
ook bekendheid aan worden gegeven. De hal wordt later in gebruik genomen, dat zal in april
zijn.
WvMC vraagt wanneer het Meerjarenonderhoudsplan wordt voorgelegd. WvCvB verwacht het
plan in het voorjaar voor te leggen.
9. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 20.30 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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