Notulen GMR 3-overleg 9 december 2019
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

voor het personeel

Mw. S. Weber-Brink

(SGLV)

Hr. E. Korving

(MC)

Hr. W. Vogelesang

(GN)

Hr. W. Korevaar voorzitter

(DV)

Mw. L. Oortman
Mw. W. van Rest secr
Mw. M. van Melle
Hr. M. van Rest

Notulist

AFWEZIG

(SGLV)
(VL)
(GN)
(MC)

vacature

(FV)

Hr. A. Huikeshoven

(DV)

Hr. R. Bohlmeijer
vacature
vacature
Mw. L. Al Bazi

(VL)
(SGLD)
(VV’burg)
(FV)

vacature

(SGLD)

vacature

(VV’burg)

Mw. I. van der Heyden

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.10 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de heer
E. Korving.
Er vindt een kort voorstelrondje plaatst.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR 2-overleg 18 november 2019
Tekstueel:
De notulen zijn reeds per mail vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en staan klaar in de openbare map om gepubliceerd te worden.
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3. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
De adressenlijst wordt opgeschoond door de secretaris.

4.

5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
6. Ingekomen stukken
Zie de agenda.
7.

Punten ter bespreking
1) Kaderbrief 2020-2021 (191118 06a t/m d en 191209 06d)
De volgende vragen zullen aan het CvB worden gesteld:
-een toelichting op het antwoord van vraag 13 inzake de topinkomens
-worden al onze punten meegenomen in de kaderbrief volgend jaar?
Een actiepunt voor het DB voor volgend jaar is: het document met de 13 vragen van dit jaar
naast de kaderbrief 2021-2022 leggen.
2) Kwartaalrapportage 1 2019-2020 (191209 06f)
Vz meldt dat de kwartaalrapportage wordt besproken in het overleg met CvB en vraagt of er nog
vragen zijn.
WvSGLV merkt op dat bij het VeursLyceum een flinke daling is in het leerlingenaantal. WvMC
geeft aan dat er ook minder formatie is ingezet. De GMR zal hiervoor aandacht vragen
bij het CvB. WvVL licht de stand van zaken op het VeursLyceum toe.
Secr zegt dat alle scholen in totaal 1 miljoen euro incidenteel boven op de begroting hebben
ontvangen. De scholen mochten zelf bepalen hoe zij deze gelden wilden inzetten, alleen
niet structureel. Het resultaat over het 1e kwartaal is 893.409 positief en dat is vrij hoog.
Aan het CvB wordt gevraagd of er een bedrag structureel ingezet kan worden voor
werkdrukverlaging; dit in combinatie met de kaderbrief om eventueel reserves in te
zetten.
WvSGLV heeft een vraag over het verslag van de financiële commissie. Er wordt een bedrag
van €80.000 genoemd t.b.v. inkomsten reizen. WvMC legt uit dat dit de ontvangsten van
de leerlingen/ouders betreft. Er zijn nog geen uitgaven geweest. Het is dus een post
voorzieningen.
3) GMR-vergaderingen: moeten deze steeds op scholen worden gehouden of kan dat op het
kantoor van Spinoza?
Dit punt wordt besproken na het overleg met het CvB.
8. Financieel
Dit agendapunt vervalt, is besproken bij agendapunt 7 onderdeel 1 en 2.

Notulen GMR3 9-12-2019

2

9. Overleg GMR-CvB
19.55 uur pauze/bijeenkomst CvB.
20.30 uur wordt de vergadering hervat.
WvSGLV wil graag nog even terugkomen op de reactie van het CvB dat zowel François Vatel
als VeursLyceum wel iets moeten gaan doen.
Vz zegt dat de daling van het leerlingenaantal ook in de paspoortgesprekken aan bod komt. Het
heeft als GMR onze aandacht, maar in eerste instantie is het een MR-kwestie.
10. Besluitvorming
Vz geeft aan dat er voldoende quorum is om te stemmen. Het volgende punt wordt in stemming
gebracht:
Kaderbrief 2020-2021:
wordt unaniem aangenomen.
11. Rondvraag
GMR-vergaderingen: moeten deze steeds op scholen worden gehouden of kan dat op het kantoor
van Spinoza?
Na een korte discussie wordt besloten de GMR-vergaderingen toch op de scholen te laten
plaatsvinden.
Verder zijn er geen vragen.
11a. Samenvatting
De samenvatting wordt gemaild naar de secretaris.
12. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 20.45 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
Volgende vergadering is op 10 februari 2020 bij ’s Gravendreef College Leidschenveen.

Afkortingen:
AB
AB’er
ABP
AOb
BAC
BAPO
BBOA
BRIN
Cao
CvB
DB
DGO
DRD

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
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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

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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