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Eerste deel
1.Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 17.55 uur de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Carlijn is
vanaf 19 uur aanwezig.
2.Concept notulen GMR-vergadering 3 maart 2014
Tekstueel: Blz 2 pnt 8 wordt toegevoegd: Wv VV’burg wil dit onderwerp graag bespreken.
N.a.v.: Wv VV’burg vraagt of DB GMR bij CvB geïnformeerd heeft naar factoren die
meespelen in het gebruikte allocatiemodel en hoe die zich vertalen in de lumpsum voor de
scholen. Vz antwoordt dat dit nog niet gedaan is.
Actielijst: De actielijst is meegenomen bij het opstellen van de agenda.
Publicatie: De notulen worden gewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden.
3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
4.Mededelingen
Leden: Geen mededelingen.

5. Financiën
Kaderbrief 2014-2015: Wv GN informeert naar de bijeenkomst met de financiële commissie.
Vz antwoordt dat gesproken is over de begrotingswijziging en over de rapportage aug t/m dec
2013.
Eerste Begrotingswijziging schooljaar 2013-2014: Wv GN noemt bedragen voor de BAPO
en de energiekosten. Hij zal dat in het overleg met CvB aan de orde stellen. Wv Stip-dalton
voegt toe dat er wel een verdeelsleutel is vastgesteld, maar er nog geen bedragen bekend zijn
voor de energiekosten op haar school.
Memo Entreerecht boven functiemix: Vz licht toe dat binnen Spinoza afspraken zijn gemaakt,
maar CvB vanwege de huidige financiële situatie heeft voorgesteld het Entreerecht voor te
laten gaan. Het resterende geld zal via het mechanisch model worden uitgegeven aan de
functiemix. Leden wisselen informatie uit en vragen zich o.m. af welke regeling duurder is en
of er nog voldaan kan worden aan de vereiste percentages betreffende de functiemix. Ook
worden de mogelijke gevolgen voor het personeel besproken. De vragen zullen in het overleg
met CvB aan de orde worden gesteld.
Regeling beeldschermbril: De opmerkingen zullen in het overleg met CvB aan de orde
worden gesteld. Wv FV merkt op dat in alinea 2 r. 3 beeldschermbril wordt bedoeld.
Voorstel bezuiniging medezeggenschap versie 2: Vz licht toe dat versie 2 is ontstaan na het
verbeteren van de urenvergoeding. Een GMR lid krijgt 60 uren vergoed als hij tevens MR lid
is. Wv VV’burg voegt toe dat de regeling voor 3 jaar geldt en niet automatisch verlengd kan
worden. Hij ziet dit graag in de tekst opgenomen. Wv DV stelt voor de leerlingaantallen
specifieker te noteren. De opmerkingen zullen in het overleg met CvB aan de orde worden
gesteld.
6.Visie op organisatie en bestuur Spinoza
Wv VV’burg vraagt zich af of helder is welke invloed de keuze heeft op het budget. Wv GN
vindt niet duidelijk beschreven welke keuze gemaakt wordt. Hij vraagt zich af in welke mate
BBOA sturend of ondersteunend zal zijn. Vz voegt toe dat op de scholen professioneel
personeel aanwezig moet zijn, zodat de juiste informatie aan BBOA kan worden gegeven.
7.Medezeggenschapsstatuut
Wv MC merkt op dat in art 2 moet worden genoteerd dat na 3 jaar een evaluatie zal
plaatsvinden. Zij vraag zich ook af of de aparte vermelding van de 4 scholen (bovenaan) en
later van alle scholen (art.3a) nodig is.
Huishoudelijk Reglement
Wv GN vraagt zich af of het nodig is art. 6 te formuleren in 1a, 1b en 2. Mogelijk is er
overlap. Vz zal nakijken hoe het is verwoord in het oorspronkelijke HR. Wv MC merkt op
dat een lid door het stemgedrag het quorum kan beïnvloeden, zie art. 5. Wv GN verwijst naar
de regeling (art. 1a) die dan van kracht wordt.
8.GMR
Vz licht het rooster van aftreden versie 2 toe. Hij verwijst naar zijn brief waarin hij zijn
vertrek heeft aangekondigd. Carlijn is beschikbaar als ambtelijk secretaris en zal daar een
vergoeding voor krijgen. Zij is geen lid van de GMR en zal daar dus geen vergoeding voor
krijgen. Er heeft zich nog niemand kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter.
9.Rondvraag
-Wv FV verzoekt de stemverhouding te noteren in de notulen. Vz heeft dit verzoek besproken
in DB GMR. In de notulen GMR is gekozen voor “unaniem” of “meerderheid van stemmen”.
Het besluit heeft kracht, niet de stemverhouding. Secr heeft onderzocht hoe dat op Europees
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niveau wordt toegepast en daar komt genoemde keuze mee overeen. Wv GN merkt op de
stemverhouding niet moet worden genotuleerd, de argumenten en de woordvoerders zijn in de
notulen terug te vinden. Het stemmen gebeurt zonder last of ruggespraak. Wv FV vindt het
argument van de privacy niet gelden, omdat in de notulen de mening van de woordvoerders
vermeld wordt. Besloten wordt het onderwerp als agendapunt terug te laten komen.
-Wv GN informeert naar het aftreden van GMR leden. Vz antwoordt dat ieder GMR lid op de
eigen school verkozen kan worden om in de GMR plaats te nemen.
10.Sluiting
Vz sluit om 19.10 uur de vergadering.
Tweede deel
1.Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.45 uur de vergadering. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
2.Besluitenlijst:
-Kaderbrief 2014-2015: De GMR heeft de Kaderbrief unaniem aangenomen.
-Eerste Begrotingswijziging schooljaar 2013-2014: De GMR heeft de wijziging unaniem
aangenomen.
-Memo Entreerecht boven functiemix: De leden wachten het besluit over een nieuwe cao af
voordat zij een beslissing nemen.
-Regeling beeldschermbril: De leden stellen voor de genoemde formulering van de doelgroep
aan te passen (eerste en laatste regel).
-Voorstel bezuiniging medezeggenschap versie 2: De GMR gaat unaniem akkoord, mits de
eerder genoemde voorwaarden (periode van 3 jaar en notitie 20140616 04 pnt. 7/8) worden
opgenomen in de notitie. De getallen van de staffel moeten worden aangepast.
-Functiebeschrijving hoofd P&O versie 3: De GMR stemt unaniem in met het toevoegen van
de functie aan de functiecatalogus.
-Functiebeschrijving hoofd financiën & beheer: De GMR stemt unaniem in met het
toevoegen van de functie aan de functiecatalogus.
-Functie plaatsvervangend directeur bestuursbureau: De GMR stemt unaniem in met het
schrappen van de functie uit de functiecatalogus.
3.GMR
Carlijn stelt zich kandidaat voor de functie van secretaris. Zij wordt bij acclamatie benoemd.
Voor de functie van voorzitter zijn twee kandidaten, zij stellen het volgende voor: Jan stelt
zich voor één schooljaar kandidaat, Willem zal vicevoorzitter zijn. Per 2015-2016 zal Willem
voorzitter zijn en verlaat Jan de GMR. Zij worden bij acclamatie benoemd. Vz merkt op dat
beide voorzitters de nulvergadering bij de start van het schooljaar 2014-2015 moeten
voorbereiden.
4.Sluiting
Vz sluit om 21 uur de vergadering en dankt de leden voor hun bijdrage.
In het schooljaar 2013-2014 is de vergadering op maandag 16 juni Veurs Lyceum om 19.30
uur. Maandag 23 juni is optioneel.
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Actielijst:
Besproken in
vergadering op:
16-6-‘10

Wordt uitgevoerd
door:
DB GMR

21-12-‘11
20-1-‘14

Wat:

Wanneer:

DB GMR

Evaluatie reglement
personeelsgesprekken
Evaluatie CvB 1 fte

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

20-1-‘14

Leden financiële
commissie
MR

Samenvatting en conclusie
van een kwartaalrapportage
HR van de MR aanpassen

3-3-‘14

DB GMR

3-3-‘14

DB GMR

7-4-‘14

Vz

7-4-‘14

DB GMR

7-4-‘14

DB GMR

CvB vragen naar factoren
die meespelen in het
gebruikte allocatiemodel en
hoe die zich vertalen in de
lumpsum voor de scholen.
Werkdruk (o.a. aantal
Op agenda GMR
lesuren per docent en te
weinig uren
deskundigheidsbevordering)
Voorstel samenstelling en
stemverhouding GMR
vergelijken met
oorspronkelijke HR
Noteren stemverhouding in Op agenda GMR
notulen
Voorbereiden
nulvergadering 2014-2015
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