Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
26 september 2017
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AFWEZIG

voor de ouders/
leerlingen

Hr. J. Bruinooge
Hr. H. Gomaa
Hr. K. Hoppener
Vacature
H. Scheltens
Vacature
Vacature
Mw. S. Schipper

(SGDC)
(FV)
(MC)
(DV)
(GN)
(VL)
(SGDL)
(VV’burg)

voor het personeel

Mw. L. Al Bazi
(FV)
Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. C. van de Meij
(SGDL)
Mw. L. Oortman
(SGDC)
Mw. W. van Rest secr
(VL)
Vacature
(GN)
Hr. F. Stapel
(MC)
Mw. P. van Venrooij
(VV’burg)

CvB
As BBOA

Hr. P. Lamers
Hr. P. Moerland

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.
2. Vaststellen notulen GMR-overleg 3 juli 2017
Tekstueel:
Pag. 3, laatste alinea, 2 zin: ‘schoonmaakkasten’ wijzigen in ‘schoonmaakkosten’.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen
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Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
4. Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
5. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
- Spinoza bestaat dit jaar 15 jaar. In het kader van het 15-jarig bestaan wordt er een
Spinozadag, georganiseerd op 1 december met aansluitend een feestelijke borrel. Het is een
studiedag voor iedereen. Dit zal worden gemeld in het Baruchje.
Vz vraagt hoe de invulling van deze dag tot stand is gekomen. WvBBOA antwoordt dat er
een werkgroepje is bestaande uit 4 directeuren en hemzelf. Vz vindt het jammer dat de GMR
of iemand van het personeel niet gevraagd is om over deze dag mee te denken. Waarom is er
nooit een verzoek naar het personeel geweest. WVBBOA koppelt dit terug naar de
directeuren.
- De inspectie is op bezoek op geweest en was zeer lovend over de bezochte scholen: Dalton
en Veurs. Novum en Maartens worden nog gevisiteerd. Ook de GMR is bezocht.
6.

Ingekomen stukken
- Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)
- Ppt Concept RPO-Haaglanden:
- Jaarplanning Planning & Controlcyclus (P&C-cyclus)
- Afschaffen inhouding koffie/theegeld op salaris
- Samenvatting opzet bestuurlijk toezicht
- Leidraad gesprek GMR-inspectie
- Kort verslag financiële commissie
- Opdracht werkgroep Arbo inzake verzuimbeleid
- Memo medewerker kwaliteitszorg
- Memo Hoofd Informatie
- Overzicht examenresultaten

7.

Beantwoording vragen van GMR door CvB
1) RPO
GMR vraagt wat de status is van het document en wat is de waarde van het document.
WvCvB legt een en ander uit. Dit zijn alle schoolvoorzieningen die binnen die gemeente
worden afgesproken. Hierin worden ook de licenties van die scholen bepaald. Deze
afspraken worden gemaakt met de schoolbesturen. Het proces is erop gericht dat je met
elkaar afspraken maakt voor de komende vijf jaar. Maar men kan er vanaf wijken in

Notulen GMR-CvB 26-9-2017

2

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

overleg met de gemeente. Het is een polderoverleg. De tabellen die hierin genoemd
worden zijn richtinggevend. Er zijn heel veel scholen die meer licenties hebben dan ze
aanbieden, zo ook Spinoza. In deze regio er sprake van groei. De leerlinggetallen die
voor Maartens en Dalton worden genoemd, zijn heel hoog, maar zoveel leerlingen
kunnen wij niet huisvesten. Het zijn de getallen van het ministerie. Na goedkeuring gaat
dit document naar de gemeente en de provincies. GMR heeft hier adviesrecht over.
Voortgang statuten en huishoudelijk reglement GMR
Dit komt de volgende keer terug.
Bezoeken inspectie op diverse scholen
Zie bij het agendapunt mededelingen.
Het predicaat Excellent komt ter sprake. Het predicaat levert voor de school niets op en
de school moet het zelf aanvragen.
Aan de orde komt ook nog het inspectiebezoek op FrançiosVatelschool.
Vertegenwoordiging in Samenwerkingsverband Zuid Holland
Vz benadrukt dat Spinoza nog steeds geen vertegenwoordiging heeft in het
Samenwerkingsverband Zuid Holland. Aan het bestuur wordt verzocht om naar ouders
en leerlingen een verzoek te doen. GMR zal zijn achterban vragen. WvCvB heeft dit ook
al gemeld in het SDO.
Werkgroep Arbodienst
De heer H. Gomaa zal in deze werkgroep deelnemen.
Planning P&C cyclus
Vz vraagt of deze planning ook naar de MR-en kan worden gestuurd. WvCvB geeft aan
dat het de GMR vrij staat om het stuk naar de MR-en te sturen. WvCvB gaat ervan uit
dat de directeuren de planning kortsluiten met hun scholen.
Afschaffing Koffie/theegeld
Er zijn geen vragen.
Pilot medewerker kwaliteitszorg
GMR heeft een aantal vragen:
- Is het een nieuwe functie op het bestuursbureau? WvBBOA antwoordt dat het een
pilot is. Met pilot wordt bedoeld wat voor soort functie willen we; maar de
noodzaak is er.
- Op bijv. VV’burg is er al een kwaliteitsmedewerker; is het dan geen dubbel functie?
WvBBOA geeft aan dat niet alle scholen een kwaliteitsmedewerker heeft. Deze
kwaliteitsmedewerker wordt al door een aantal scholen ingehuurd.
- Wat komt hiervan terug bij de leerlingen? Kwaliteit van het onderwijs antwoordt
WvCvB.
GMR vindt dat het bestuur de GMR hierover eerder had moeten informeren.
Hoofd Informatievoorziening en Innovatie
WvCvB zegt dat Spinoza te weinig professionaliteit heeft op het gebied van ICT en
geeft aan dat deze functie een uitbreiding is van het bestuursbureau. CvB had eigenlijk
ook een pilot willen starten, maar heeft ervoor gekozen eerst te overleggen met de
GMR.
GMR merkt op dat vorig jaar een secretaresse aan het bestuursbureau is toegevoegd en
nu weer 2 nieuwe functies. GMR wil graag een overzicht van het functiebouwwerk met
de daarbij behorende kosten. WvCvB geeft aan dat het bestuursbureau nog steeds onder
de begroting van 2013 zit.
GMR zegt dat volgens de omschrijving het 2 functies zijn. WvCvB beaamt dit en geeft
aan dat op beide vlakken iets moet gebeuren.
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8. Rondvraag
WvBBOA vraagt aan de GMR of er nagedacht is over de bijeenkomst 8 november met RvT. De
GMR dient deze vergadering te verzorgen. De vz van de GMR komt hierop bij het CvB.
Secr vraagt of de GMR en het bestuur akkoord gaan met de nieuwe samenstelling van de
agenda. De leden van de GMR en het bestuur gaan akkoord met de nieuwe samenstelling.
WvMC vraagt of het fietsplan van het personeel aangepast kan worden gezien de E-bike.
WvCvB antwoordt dat het bestuursbureau hiermee al bezig is en dat er een voorstel gaat naar het
SDO. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de GMR.
9. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 22.45 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

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
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RvT
SDO
Swv
Swv ZHW
UWV
VNG
WMS
VBS
VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

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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