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Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. T. van Lieshout
(VV’burg)
Hr. C. van de  Meij
(SGDL)
Mw. L. Oortman
(SGDC)
Mw. W. van Rest secr
(VL)
Hr. C. van Riel
(GN)
Hr. F. Stapel
(MC)

Hr. H. Gomaa

Mw. P. van Venrooij

(FV)

(VV’burg)

Mw. I. van der Heyden

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.05 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de heer
T. van Lieshout die mevrouw P. van Venrooij vervangt. De heer T. van Lieshout heeft geen
stemrecht.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR-overleg 12 december 2016
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
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3. Besluitenlijst/Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
4. Mededelingen
Vz heeft het verzoek aan de leden om via hun netwerk pressie bij de gemeente uit te oefenen
voor een goede huisvesting voor het onderwijs. Dit verzoek is ook namens het CvB.
WvSGDC meldt dat zij zich heeft teruggetrokken uit het samenwerkginsverband OPR. Zij zat
hierin als zorgcoördinator. Op dit moment is er geen vertegenwoordiging van Spinoza meer
aanwezig in het samenwerkingsverband. Het bestuur zal dit aan het CvB melden met het verzoek
een vacature te plaatsen in het Barochje. De volgende vergadering van het
samenwerkingsverband OPR is op 15 juni 2017.
Secr heeft het verzoek ontvangen om de notulen eerder te publiceren, bijv. na 4 weken. De
notulen kunnen niet eerder gepubliceerd worden omdat deze vastgesteld moeten worden in een
vergadering. Het alternatief is om de definitieve besluitenlijst in de openbare map te zetten. De
leden gaan hiermee akkoord.
5.

Ingekomen stukken
● Sociaal Jaarverslag:
WvGN heeft enkele vragen over het sociaal jaarverslag en zal deze aan het CvB stellen.
● Reglement CBE oud
Ter informatie
● Reglement voor de Commissie van Beroep voor de eindexamens
Er zijn geen vragen voor het CvB.
● Instemmingsverzoek CBE
Geen vragen.
● Kaderregeling opname gespaard verlof
De volgende vragen worden aan het CvB gesteld:
A opname losse dagen:
-moet het regelen van materiaal opgenomen zijn?
-wat gebeurt er met je verlof als deze wordt geweigerd: vervalt het verlof?
-waarom is er gekozen voor een volledige werkweek?
B opname gespaard verlof:
-kan je doorsparen tot aan je pensioen?
-is deze regeling waardevast?
-valt de ‘ouderen’spaarregeling hier ook onder?
● Integraal Huisvestingsplan L-V 2017-2026
Vz geeft aan dat het stuk ter informatie is.
Aan het CvB zullen de volgende vragen worden gesteld:
-waarom is het plan ter informatie?
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-er worden allerlei beleidsdingen gezegd, hoe komt de gemeente hieraan?
-de financiële notitie wordt gemist.
Vz zegt dat het plan opgesteld is door de gemeente en het CvB is het niet eens met het
plan.
6. Financieel
WvGN zit in deze financiële commissie en doet kort mondeling verslag van de vergadering van
13 maart 2017. De halfjaarlijkse rapportage is toegelicht en in zijn algemeenheid kan men wel
zeggen dat het goed gaat met Spinoza. Enkele scholen is het niet gelukt om binnen de begroting
te blijven. Hiervoor is een buffer gecreëerd.
6a. Rondvraag
WvMC merkt op dat er geen procedure is voor het beoordelen van de schoolleiding voor wat
betreft het omzetten van een tijdelijk contract naar een vast contract. Dit zal gevraagd worden
aan het CvB.
WvFV heeft een verzoek ontvangen waarom er geen digitaal HR-dossier is. Dit zal gevraagd
worden aan het CvB.
7. Overleg GMR-CvB
20.15 uur pauze/bijeenkomst CvB
21.45 uur wordt de vergadering hervat.
8. Besluitvorming
Het volgende stuk wordt ter besluitvorming voorgelegd:
Instemmingsverzoek CBE: wordt unaniem aangenomen.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
9a. Samenvatting
WvSGDC leest haar samenvatting voor.
Besloten wordt deze samenvatting in de openbare map te zetten in plaats van de besluitenlijst.
9b. Actiepunten
De volgende punten worden aan de actielijst toegevoegd:
-procedure rectoren
-toelichting huisvestingsplan
-mail aan het CvB inzake vacatures samenwerkingsverband OPR
-digitale HR-dossier
10. Sluiting vergadering
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Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 2150 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
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
OOP
OPR
P&O
PR
RvT
SDO
Swv
Swv ZHW
UWV
VNG
WMS
VBS
VO
VOION
VVE
WNU

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
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
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Wv
ZAT

Woordvoerder van
Zorgadviesteam
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