Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
17 mei 2017
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Mw. P. van Venrooij
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CvB
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notulist

Mw. I. van der Heyden

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.25 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR-overleg 21 maart 2017
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
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Pag.2, agendapunt 4: WvCvB heeft contact gehad met de Lucasschool. De verwachting is dat
Lucasschool een vbmo school in Pijnacker/Nootdorp gaat openen. Spinoza gaat samen met BOR
Rotterdam bezwaar aantekenen.
Pag.2, agendapunt 4: WvCvB heeft contact gehad met de nieuwe wethouder Voorburg en heeft
verzocht enige vaart te zetten in de nieuwbouw VeursVoorburg.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3. Besluitenlijst/Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
4. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
- we hebben afscheid genomen directeur François Vatelschool. Er ligt een nieuw
organisatiemodel voor VeursVoorburg en François Vatelschool waarin 1 directeur wordt
voorgesteld;
- we hebben een positief gesprek gehad met de inspectie;
- Dalton school is gevisiteerd en de visitatiecommissie was zeer positief; komt pas weer over 5
jaar terug.
5.

Ingekomen stukken
● Kaderregeling opname verlof:
GMR heeft de volgende vragen:
- wordt recuperatieverlof vergoedt als de werkgever vraagt om te werken?
WvBBOA antwoordt dat het verlof dan niet vervalt. Er staat alleen als de
werknemer eenzijdig het verlof niet opneemt vervalt het recuperatieverlof.
- verlofuren worden gekapitaliseerd als je verlofuren spaart. Dit betekent dat je
minder verlofuren krijgt?
WvBBOA zegt dat dit een cao afspraak is. We hebben dit aangegeven bij de VOraad. Dit is ook om te voorkomen dat men veel verlofuren gaat sparen. Er is geen
reden dat Spinoza hiervan afwijkt.
● Concept aanmeldprocedure BOVO Haaglanden
WvCvB legt uit waarom dit advies hier ligt en legt ook de aanmeldprocedure uit. De
staatssecretaris heeft aangegeven dat kinderen zich op meerdere scholen moeten kunnen
inschrijven. Er moest dus een nieuwe aanmeldprocedure worden geschreven. In dit
voorstel is ook het passend onderwijs meegenomen. Afgesproken is ook om dit aan de
medezeggenschap voor te leggen.
We willen ervoor zorgen dat de kinderen in hun eerste keuze geplaatst worden. Maar
omdat het een wettelijke eis is moeten de kinderen de mogelijkheid hebben om zich op
meerdere scholen in te schrijven en kunnen zij 5 voorkeurscholen aangeven.
Eigenlijk moet de aanmeldprocedure binnen 6 weken zijn afgerond, maar dat gaan we
niet redden; we vragen wel 4 weken extra.
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Kinderen worden gekozen op voorrangsregels; 3 van 5.
Verder is afgesproken dat we een digitaal systeem gaan invoeren. Waardoor het ook
inzichtelijk wordt voor de ouders.
Het systeem wat we hadden was optimaal. Maar de staatsecretaris heeft hierom
gevraagd.
WvCvB antwoordt op de vraag van de GMR dat Spinoza niet de aanmeldprocedure
scholengroep hanteert.
● Tijdpad vmbo, havo, vwo aanmeldprocedure BOVO
Is ter informatie
● Infographic concept procedure aanmeldprocedure BOVO Haaglanden
Is ter informatie
● Integraal huisvestingsplan
GMR vraagt naar de financiële consequenties. WvCvB legt uit dat veel gemeentes een
integraal huisvestingsplan hebben. Deze gemeente had nog geen integraal
huisvestingsplan. CvB vindt dit een goede ontwikkeling. Bepaalde gebouwen komen
van de gemeente en moet onderhouden worden door de gemeente. Deze gemeente heeft
dit niet gedaan; zie VeursVoorburg. Het integraal huisvestingsplan zorgt ervoor dat wij
als scholenstichting afspraken met de gemeente kunnen maken als scholen vervangen
moeten worden. Over 10-15 jaar zijn bijv. de scholen het Maartens en Dalton aan
vervanging toe. Voorlopig is gekozen om geen bedragen op te nemen. Het CvB hoopt
dat het plan nog voor de zomervakantie door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.
WvCvB benadrukt dat het integraal huisvestingsplan een instrument is om ervoor te
zorgen dat als een school aan vervanging toe is de gemeente dit financiert.
6. Rondvraag
WvGN heeft in de verslagen van het CvB gelezen dat toestemming wordt verleend aan een D66afgevaardigde voor continuering van politiek verlof. WvCvB legt uit hoe de procedure werkt en
dat de juiste procedure wordt gehanteerd volgens de cao.
7. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.45 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
Afkortingen:
AB
AB’er
ABP
AOb
BAC
BAPO
BBOA

Algemeen bestuur
Ambulant begeleider
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Onderwijsbond
Benoemingsadviescommissie
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Bureau Bestuurlijke Ondersteuning en Administratie
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BRIN
Cao
CvB
DB
DGO
DRD
DUO
fte
GPL
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
Wv
ZAT

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
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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