Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
16 juni 2014
AANWEZIG

AFWEZIG

voor de ouders/
leerlingen
Hr. J. v.d. Berg
Hr. C. Groeneveld
Hr. V. Claassen

Hr. L. Roos
Hr. J. Gowrising

(DV)
(FV)

Dyant Ramkalup

(MC)

(GN)
(MC)
(SGDC)
Vacature
Mw. Vos

voor het personeel

Mw. van Kuijen

(VV’burg)

Hr. W. Korevaar
Hr. W. Foppen

(DV)
(FV)

(Stip-dalton)
(VL)

Mw. M. v. Melle
Hr. G. Koeze
Mw. Y. Nahon
Mw. M. Minderman

(GN)
(MC)

(MC)
(SGDC)
Mw. C. Schöttelndreier (Stip-dalton)

Hr. T. van Lieshout
Hr. K. Boers voorzitter

(VV’burg)
(VL)
Mw.C.de Römph secr

CvB
As BBOA

Hr. P. Lamers
Hr. P. Moerland

Notulist
*Geen stemrecht

Mw. C.M. Spijkerboer

(VV’burg)*

1.Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.30 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt
gewijzigd vastgesteld.
2.Concept notulen GMR-overleg met CvB 7 april 2014
Tekstueel:
Blz 2 pnt 5 Memo Entreerecht boven functiemix: De zin over de cao-onderhandelingen en de
LD-schaal vervalt. De een-na-laatste zin wordt: Het voorstel is om te komen tot het toepassen
van het Entreerecht en daarna de functiemix.
N.a.v.: Geen opmerkingen.
Publicatie: De notulen worden gewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden.
3.Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
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4.Mededelingen
Leden:
Vz meldt dat in het Voortgangsoverleg is gesproken over het openbaar maken van de notulen.
Vz CvB merkt op dat de informatie natuurlijk transparant moet zijn en vooral bedoeld is voor
direct betrokkenen. In de GMR-vergadering zal er verder over gesproken worden.
CvB:
-Vz CvB is tevreden over de examenresultaten.
-Functiemix: benoemingen gaan in per 1-8-’14 en eventueel met terugwerkende kracht. Eerst
zullen echter de kosten duidelijk moeten worden.
-Cao: De kosten zijn nog niet verwerkt in de komende begroting.
-Sociaal Statuut: De huidige regeling binnen Spinoza is gedateerd. Wv BBOA voegt toe dat
het Sociaal Statuut herschreven zal worden of er zal gekozen worden voor het vastleggen van
afspraken die zullen gelden bij maatwerk. Wv MC benadrukt het belang van een goed Sociaal
Statuut.
-De maatregelen voor de school aan het Fluitpolderplein worden toegelicht. De bestuurlijke
opdracht is om een verbeterplan op te stellen en het profiel van de school aan te passen. Een
doorlopende leerlijn VMBO / MBO zal ontwikkeld worden. De MR, de inspectie en de
ouders staan positief t.o. de plannen. De naam Stip-dalton wordt ’s Gravendreef College
Leidschendam. De directie zal gevormd worden door Mw. Drabbe en de heer Dijkhuizen.
Docenten zullen meer les gaan geven, dat zal leiden tot hogere kosten. Genoemd wordt een
bedrag van ongeveer € 80.000. Uiteindelijk moet de school als zelfstandige eenheid de
begroting rond krijgen. De school zal binnen twee jaar kwalitatief een slag moeten maken,
door natuurlijke verloop zal na twee jaar een nieuwe directie worden aangesteld. De naam van
de school ligt niet voor jaren vast. De leerlingen die op de school begonnen zijn, zullen de
opleiding kunnen afmaken. In de toekomst zal een smal profiel aangeboden worden. Vz
benoemt dat de beslissing rondom de school in het Voortgangsoverleg is besproken. Vz CvB
benadrukt dat Spinoza is ontstaan met het idee dat scholen zich kunnen profileren. In het SDO
zal gesproken worden over onderwijsvisie en het aanbod binnen Spinoza.
5. Financiën
Kaderbrief 2014-2015: Geen opmerkingen.
Financieel Jaarverslag: Wv GN merkt namens de financiële commissie op dat de vordering
op OC&W een gunstige balansvoorziening is op de begroting. Het blijft belangrijk om de
financiën kritisch te blijven volgen. Vz CvB vindt het positief dat er zwarte cijfers geschreven
kunnen worden in het jaarverslag. Binnen het SDO ziet hij meer solidariteit op dit gebied
ontstaan. Op de meeste scholen wordt verantwoord gekeken naar de beschikbare gelden voor
het uitvoeren van de Cao.
Begroting: Wv DV merkt op dat in de begroting is opgenomen dat docenten de komende twee
jaar meer lesuren zullen invullen. Nadrukkelijk voegt hij toe dat de regeling is afgesproken
voor 3 jaar. Vz CvB zegt dat er nog geen duidelijkheid is over de begroting in de toekomst.
Rapport Rekenschap: Na de analyse is een verbeterplan opgesteld. Rekenschap ziet dat
Spinoza op de goede weg is. De opbrengst van de Onderwijsgelden wordt gebruikt om
structurele problemen op te lossen.
6.Nieuwe Cao
Wv FV zegt dat personeel gevraagd wordt keuzes te maken op basis van onbekende
gegevens. Vz CvB vraagt begrip voor de onzekerheid omtrent de uitvoering, zoveel mogelijk
zal de Cao per 1-8-’14 ingevoerd worden. Er wordt alvast geïnventariseerd op de scholen.
Regelingen kunnen pas ingevoerd worden als de consequenties duidelijk zijn. Als antwoord
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op een vraag meldt hij dat de schoolbesturen in opdracht van de overheid de gespaarde
tegoeden voor de BAPO moesten investeren. Zonder tegoeden is het betalen van de BAPO
een probleem geworden.
7.Medezeggenschapsstatuut en Huishoudelijk Reglement GMR
Vz benoemt het probleem dat ontstaan is na de nieuwe beschrijving van het
medezeggenschapsstatuut. Het betreft de mogelijkheid dat er binnen de geledingen van een
school toch verdeeld gestemd kan worden. Er zal een werkgroep ingesteld worden om met
een voorstel te komen voor een correcte formulering van art. 6 lid 2. Vz voegt nog toe dat in
het vorige medezeggenschapsstatuut genoemd staat dat het statuut na 3 jaar geëvalueerd moet
worden.
8.Jaaragenda GMR-vergaderingen
Opgemerkt wordt dat de aanvangstijden veranderd zijn.
9.Rondvraag
-Leden betreuren het dat de ontmoeting met de RvT is afgezegd. Vz CvB zal op 2 juli het
ongenoegen overbrengen.
-Wv MC en wv FV geven aan dat de collega’s Vreemde talenonderwijs vinden dat het
centraal regelen van het audio en video materiaal tot een onwerkbare situatie leidt. Vz CvB
zal het nagaan.
-Vz vraagt naar de regeling voor docenten, die door het verdwijnen van hun vak genoodzaakt
zijn een studie te volgen. Vz CvB licht de mogelijkheden toe en benadrukt dat Spinoza altijd
tot een oplossing is gekomen.
10.Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.15 uur de vergadering en bedankt vz CvB en
wv BBOA voor de aanwezigheid.
In het schooljaar 2014-2015 zijn de overlegvergaderingen van 20 tot 21 uur op: maandag 29
september, woensdag 26 november, maandag 26 januari, maandag 30 maart, woensdag 20
mei en woensdag 1 juli (reserve).
Afkortingen:
AB
AB’er
AOb
BAC
BAPO
BBOA
BRIN
Cao
CvB
DB
DGO
DRD
DUO
fte
GPL

Algemeen bestuur
Ambulant begeleider
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
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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
ZAT

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
Zorgadviesteam

Actielijst: Zie ook actielijst bij GMR-vergadering
Besproken in
Wordt uitgevoerd Wat:
vergadering op:
door:
8-12-‘10
GMR
Eindevaluatie Kaderbrief
(proef: instemming Kaderbrief,
adviesbegroting voor 1 jaar?)
20-1-‘14
GMR
Evaluatie bezuiniging
Medezeggenschap
3-3-‘14
DB, CvB
Openbaar maken van notulen:
16-6-‘14
consequenties bespreken,
oplossingen zoeken
7-4-‘14
Vz
Brief van OC&W betreffende
Entreerecht en functiemix
doorsturen naar leden GMR.
7-4-‘14
Vz CvB
Rekenmodel toepassen,
bespreken in financiële
commissie en GMR
16-6-‘14
Vz CvB
Ontmoeting RvT afgezegd
16-6-‘14
Vz CvB
Ervaringen met centraal regelen
audio en videomateriaal
Vreemde Talenonderwijs
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Wanneer:
Op agenda GMR
Begin schooljaar
2013-2014
Schooljaar 20162017

z.s.m.

z.s.m.

2-7-‘14
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