Notulen GMR 7-overleg met College van Bestuur
7 juli 2020
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leerlingen
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Hr. M. van Rest

CvB
As BBOA

Hr. P. Lamers
Hr. P. Moerland

Notulist

Mw. I. van der Heyden

(FV)

(MC)
(DV)
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(FV)

(DV)
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(SGCL)
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(VV’burg)

(SGDC)
(VL)
(GN)
(MC)

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.10 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen GMR 4-overleg met CvB 2 juni 2020
Tekstueel:
De notulen zijn reeds per mail vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Publicatie:
De notulen zijn 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:
- Zoals al aangegeven in het vorige overleg zijn de examenresultaten zeer hoog, meer dan
99%. Hulde aan de docenten en de leerlingen.
- Vorige keer is gemeld dat 2 rectoren vertrekken en dat inmiddels 2 nieuwe rectoren zijn
aangesteld. Het afscheid van deze 2 vertrekkende rectoren in de 1,5m samenleving is op
dit moment lastig. Dit zal waarschijnlijk op een later tijdstip dit jaar plaatsvinden.
- Anderhalve week geleden is een brief naar ouders gestuurd met de mededeling dat er tot
aan de herfstvakantie gezien de 1.5m samenleving geen activiteiten ver weg, waarbij
bussen e.d. moeten worden ingezet, zullen plaatsvinden. Wel zou het mogelijk zijn onder
bepaalde voorwaarden een activiteit op loop- en fietsafstand te organiseren.
- CvB heeft een vraag gekregen van de Scholengroep Den Haag Zuid-West om zich bij een
grotere scholengroep aan te sluiten. Zij hebben laten weten dat zij zich voorlopig bij
Lucas onderwijs zullen aansluiten. Echter dit is nog niet 100% zeker. Ook de
scholengroep Grotius uit Delft en Picasso uit Zoetermeer willen zich bij een groter
bestuur aansluiten.
6.

Ingekomen stukken
Zie de agenda GMR.

7.

Beantwoording op vragen van GMR door CvB
1) Jaarrekening
Vz geeft aan dat in het verslag van de financiële commissie een aantal adviezen staan en
deze neemt de GMR over en legt deze aan het CvB voor:
o Trendanalyse weergeven, denk hierbij aan het Meerjarenonderhoudsplan
o De reserves van elke school in het overzicht plaatsen
o Vanuit het resultaat projecten financieren i.p.v. dat het hele bedrag naar de
reservepot wordt overgeheveld, bijv: vanuit goed werkgeverschap, een
docentenpool voor docenten die boventallig dreigen te worden en wellicht dat het
jaar daarop wel genoeg uren beschikbaar zijn.
o Aan het SDO vragen een bovenschoolse activiteit/cursus te initiëren.
WvCvB zal kijken of het mogelijk is de reserves van de scholen op te nemen.
Met betrekking tot de reserves meldt WvCvB dat in het najaar een uitgebreide
risicoanalyse wordt gemaakt. Aan de hand daarvan zal onderzocht worden welke
mogelijkheden er zijn om een deel van de reserves in te zetten. Dit komt dan eventueel
terug in de kaderbrief en deze wordt aan de GMR voorgelegd.
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2) Derde kwartaalrapportage
Dit is bij het vorig punt besproken.
3) GMR data komend schooljaar
WvBBOA meldt dat voor enkele RvT leden de datum 3 november niet haalbaar is. Hij
zal met een nieuw voorstel komen. De datum 16 maart 2021 voor het overleg met de RvT
is akkoord.
8. Rondvraag
WvMC vraagt of er ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwbouw cq het opknappen van
scholen zijn. WvCvB meldt dat VeursVoorburg op TenderNet staat. Dit is voor de aanbesteding.
Voor Maartens is de verwachting dat in het najaar actie wordt genomen. En ook Dalton is onder
de aandacht.
WvGN spreekt ook namens haar collega’s veel waardering uit aan het bestuur Spinoza. De GMR
ondersteunt dit.
Ter sprake komt nog de Zomerschool. De financiering hiervan loopt door tot eind 2020.
9. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 20.50 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage, zeker de afgelopen Covid-19 periode.
Afkortingen:
AB
AB’er
ABP
AOb
BAC
BAPO
BBOA
BRIN
Cao
CvB
DB
DGO
DRD
DUO
fte
GPL
HR
MAS
MBO
OC&W
OP
OPDC

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
Maatschappelijke stage
Middelbaar beroepsonderwijs
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijzend personeel
Orthopedagogisch Didactisch Centrum
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OOP
OPR
P&O
PR
RvT
SDO
Swv
Swv ZHW
UWV
VNG
WMS
VBS
VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

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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