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1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.25 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt als volgt gewijzigd:
- agendapunten 2 en 3 vervallen
- agendapunten 4 en 5 worden omgewisseld; eerst de mededelingen en dan de ingekomen
stukken. De ingekomen stukken worden dan gelijk besproken.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.
5. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
- staatsecretaris past de regeling inzake aanmelden aan; een kind kan op meerdere scholen
ingeschreven worden i.p.v. op 1 school. Dit jaar wordt de oude methode nog gehanteerd
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- scholen maken onderling afspraken welke opleiding ze aanbieden, Regionaal Plan Onderwijs
(RPO) Haaglanden. De huidige regeling loopt af. Er komt een nieuw voorstel. Dit wordt in
mei aan de GMR voorgelegd
- François Vatelschool is bezocht door de inspectie. De inspectie heeft zich kritisch uitgelaten
m.b.t. het onderwijsproces. Hiervan komt nog een rapport. De zittende directeur heeft haar
taken neergelegd. Een andere directeur is een verbeterplan aan het schrijven.
- 13 vertegenwoordigers van Spinoza zijn naar Estland geweest (8 directeuren en een aantal
afdelingsleiders en het CvB). Het was een informatieve reis. De scholen hebben daar een
doorlopende leerlijn. Meerdere scholen zijn bezocht. Vz vraagt waarom niemand van ICT is
meegevraagd daar het ICT gerelateerd was. WvCvB antwoordt dat het een groepsproces van
de directeuren was. Voor deze reis is subsidie gevraagd en toegekend
- pensioen inzicht cursus kan nog gevolgd worden. Er wordt nog weinig gebruik van gemaakt
wordt en de cursus is gedateerd. Vz merkt op dat deze cursus niet meer in het overzicht van de
cursussen staat, waardoor men niet kan weten dat deze cursus bestaat. WvCvB zal kijken of
de cursus toegevoegd kan worden.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
- Kaderbrief: de GMR heeft de vragen op papier gezet en al gestuurd naar het CvB. Vz
meldt dat er naar aanleiding van de GMR-vergadering een aantal vragen zijn bijgekomen.
De GMR zien de antwoorden graag schriftelijk tegemoet tussen nu en de komende
vergadering.
Voor een aantal nieuwe leden is de kaderbrief niet helemaal duidelijk omdat het
allocatiemodel niet is bijgevoegd. De kaderbrief is niet compleet. WvCvB zal de nieuwe
leden op korte termijn uitnodigen voor een mondelinge toelichting door afd. financiën.
- Instemmingsverzoek vergoeding en zetels: Vz geeft aan dat het instemmingsverzoek
onvolledig is. De GMR vraagt het bestuur om zo compleet mogelijk verzoek. De GMR
zal dit verzoek schriftelijk indienen.
- Instemmingsverzoek ERD WGA-flex: Vz geeft aan dat ook dit verzoek niet volledig is
en zal ook schriftelijk verzoeken om een beter informatief stuk.
6. Financieel
Het verslag van de bijeenkomst van de financiële commissie van 7 november is ter informatie.
De GMR vraagt wanneer het accountantsrapport openbaar is WvCvB geeft aan dat het
accountantsrapport bestemd is voor de RvT. WvCvB zegt toe dat de GMR ook het rapport zal
ontvangen.
7. Rondvraag
Vz vraagt wanneer de GMR het sociaal jaarverslag ontvangt. WvCvB antwoordt dat het sociaal
jaarverslag wordt opgesteld en dat de GMR het sociaal jaarverslag op korte termijn ontvangt.
Secr vraagt of het percentage inzake de IPAP verzekering is behaald. WvCvB vraagt dit na.
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WvMC vraagt naar de stand van zaken van het nieuwe taakbeleid. WvCvB meldt dat het nieuwe
taakbeleid geen doorgang vindt; 2/3e van de meerderheid is niet behaald. Per school worden er
nu afspraken gemaakt.
WvGN vraagt naar de stand van zaken van het promotiebeleid. WvCvB antwoordt dat het
promotiebeleid nog niet zo hard loopt op de scholen.
7. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.40 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

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
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VNG
WMS
VBS
VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

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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