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1.Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 21.40 uur de vergadering. Als toehoorder is Carlijn de Römph (VV’burg)
aanwezig en Cok van der Meij (Stip-dalton). Punt 7a wordt vervanging secretaris en bij 7b
wordt de vakantieregeling 2014-2015 besproken.
2.Concept notulen GMR-vergadering 4 november 2013
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.Kaderbrief 2014-2015
Wv VV’burg merkt op dat reserveringen bekend zijn, er € 40 miljoen wordt uitgegeven en
het bedrag dat nodig is om te bezuinigen per school niet genoemd wordt. Hij vindt het
belangrijk dat dit bedrag bekend wordt, hij hoopt hiermee draagvlak te creëren om de
Kaderbrief goed uit te kunnen voeren. Zie verder punt 9.
4. Spinoza richting 2020
Zie punt 9. De leden verwachten dat dan ook duidelijk wordt waar de prioriteiten liggen.
5. Medezeggenschap Spinoza en GMR: samenstelling en stemverhouding
Vz zal Willem Debets om juridisch advies vragen en hem vragen de tekst eventueel aan te
passen. Zie verder punt 9.

6. Medezeggenschap Spinoza en MR-en: kader en voorstel bezuinigingen
Tekstueel wordt het volgende gewijzigd: Blz.1 pnt 5 moet zijn: verdeeld. Blz.2 pnt 4: “Te
denken … scholen” vervalt. Blz.2 pnt 7: Ieder personeelslid ontvangt een vergoeding van 80
uur per schooljaar voor het lidmaatschap van de MR. Blz.2 pnt. 9: Voorgestelde
bezuinigingen op Medezeggenschap zijn van tijdelijke aard. Zij gaan in op 1 augustus 2014 en
na 3 jaar zal weer gewerkt worden met de huidige opzet t.w. de regeling schooljaar 20132014. Blz.2 pnt. 9: Evaluatie van de afspraken zal ieder jaar in de GMR plaatsvinden. Zie
verder punt 9.
7a.Vervanging secretaris GMR
Carlijn heeft zich kandidaat gesteld om tijdelijk het werk van de secretaris over te nemen. Vz
dankt haar hartelijk. De bekostiging en de formele zaken, zoals stemrecht, zullen nog geregeld
moeten worden.
7b.Vakantieregeling 2014-2015
Vz spreekt de wens van de GMR uit om te komen tot een vakantieregeling die voor alle
scholen binnen Spinoza geldt. Leden menen dat de vakantieregeling per school kan
verschillen, sommige scholen koppelen de “snipperdagen” aan een vakantie. Wv VV’burg
voegt toe dat eerder de wens is uitgesproken ook het taakbeleid centraal te regelen. Wv Stipdalton zou graag het aantal lesweken centraal geregeld zien. Zie verder punt 9.
8.Besluitvorming n.a.v. de Overlegvergadering met CvB
Zie punt 9.
9.Besluitenlijst
-Kaderbrief 2014-2015:
De leden kunnen zich vinden in de uitgangspunten inclusief het bedrag voor de ombuiging
genoemd in de Kaderbrief. Zij stellen het op prijs als het tijdpad wordt aangepast. De scholen
ontvangen graag een overzicht met het beschikbare budget per school. Verder verzoeken de
leden het totaal bedrag van de bezuiniging/ombuiging te noemen in de Kaderbrief. Om de
contouren per school in beeld te kunnen krijgen ontvangen de leden graag een
meerjarenoverzicht (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) waarin zijn opgenomen budget van
de school, aantal leerlingen, aantal werknemers en de leeftijdsopbouw. Ook moeten de kosten
voor BBOA en CvB, die worden doorgerekend aan de school hierbij vermeld worden.
-Spinoza richting 2020
Het verzoek is de notitie te splitsen in twee plannen voor 3 jaar en daarbij de plannen
financieel uit te werken.
- Medezeggenschap Spinoza en GMR: samenstelling en stemverhouding
Het CvB wordt gevraagd het voorstel over te nemen.
- Medezeggenschap Spinoza en MR-en: kader en voorstel bezuinigingen
Het CvB wordt gevraagd het voorstel verwoord in de notitie “MR : kostenbeperking?“ over te
nemen. Voor tekstuele wijzigingen zie punt 6.
-Vakantieregeling 2014-2015
De leden spreken de wens uit te komen tot een format vakantieregeling vanuit het CvB. De
GMR hecht er aan dat scholen zich zo veel mogelijk conformeren aan dit format. Mocht er
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door de scholen van afgeweken worden, dan wordt de GMR graag door het CvB
geïnformeerd.
10.Rondvraag
-Wv Stip-dalton informeert of andere scholen in hun MR het schoolprofiel voor Passend
Onderwijs hebben besproken. Zij krijgt informatie van diverse leden en kan daar mee verder.
-Wv FV merkt op dat hij een overzicht van de leden heeft ontvangen. Vz vraagt ieder de
NAW gegevens zo nodig aan te vullen en aan de secretaris door te geven.
11.Sluiting
Vz sluit om 22.45 uur de vergadering en dankt de leden voor hun bijdrage in het afgelopen
jaar.
In het schooljaar 2013-2014 zijn de vergaderingen op: maandag 20 januari Maartenscollege,
dinsdag 4 maart ’s Gravendreef, maandag 7 april Novum, maandag 16 juni Veurs Lyceum
steeds om 19.30 uur. Twee data zijn optioneel, namelijk maandag 26 mei en maandag 23 juni
(i.p.v. 16 juni).
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Wat:
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Evaluatie reglement
personeelsgesprekken
Evaluatie CvB 1 fte

Op agenda GMR
2013-2014
Op agenda GMR
2013-2014

Tekst voorstel
samenstelling en
stemverhouding GMR
opstellen, zodat het
juridisch juist is.
Voorstel samenstelling
en stemverhouding
GMR verankeren in HR
NAW gegevens
aanvullen, wijzigen
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