Notulen GMR-overleg 16 april 2018
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

Hr. J. Bruinooge
Hr. H. Gomaa
Hr. K. Hoppener

AFWEZIG
(SGLV)
(FV)
(MC)
Hr. A. Huikeshoven

Hr. H. Scheltens
Hr. R. Bohlmeijer
Vacature
Mw. S. Schipper

(DV)

(GN)
(VL)
(SGLD)
(VV’burg)

voor het personeel

Mw. L. Al Bazi (later aangeschoven)
(FV)
Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. C. van de Meij
(SGLD)
Mw. L. Oortman
(SGLV)
Mw. W. van Rest secr
(VL)
Vacature
(GN)
Hr. F. Stapel
(MC)
Mw. P. van Venrooij

Notulist

(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.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR-overleg 12 december 2017
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
Aan de besluitenlijst worden de 2 besluiten die via de mail unaniem zijn aangenomen
toegevoegd:
Functiehoofd I&A
Convenant Aanmeldbeleid VO.
Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.

4.

5. Mededelingen
WvFV doet mondeling verslag van de werkgroep onderzoek nieuwe arbodienst. Er is een
arbobeleid ontwikkeld. Op 17 mei zijn er selectiegesprekken gepland waaruit 1 of 2 arbodiensten
worden geselecteerd. Vervolgens vindt er een definitieve keuze plaats.
Vz meldt dat hij van het CvB een uitnodiging heeft ontvangen om namens de GMR zitting te
nemen in werkgroep professioneel statuut. Er wordt een pilot gestart. CvB heeft deze aanvraag
gedaan, maar deze aanvraag had de school moeten doen waarbij docenten betrokken hadden
moeten worden. Vz heeft dit ook aangegeven bij het bestuur en heeft protest aangetekend. Het
bestuur was niet ontvankelijk hiervoor. Maar uiteindelijk heeft het bestuur toch de scholen
benaderd en docenten gevraagd.
De heer Gomma meldt dat dit zijn laatste schooljaar is wat betreft zijn zitting in de GMR. Hij is
wel al bezig met zijn opvolging.
Vz geeft aan de GMR-leden binnenkort een mail ontvangt waarin gevraagd wordt of men wil
aangeven of men nog deelneemt in de GMR volgend jaar.
6.

Ingekomen stukken
- Aanbieding definitief rapport 4JO (ter info)
- Onderzoek bestuur en scholen Vierjaarlijks onderzoek (ter info)
- Evaluatie studiedag december 2017 (ter info)
- I & P beleid presentatie (ter info)
- Convenant samenwerking leerplicht en VO scholen (advies)
- Instemming Convenant samenwerking leerplicht (instemming)
- Management rapportage augustus t/m januari 2018 (ter info)
- Verslag financiële commissie 8 maart 2018 (ter info)
- Voortgang kwaliteitszorg
- Verzuimbeleid
- Verzuimprotocol
- Verzuimprotocol in hoofdlijnen

7.

Punten ter bespreking
1) Rapport inspectie
Vz licht dit punt toe. Dit is een ander soort onderzoek dan Spinoza gewend is; een
onderzoek naar bestuur en scholen; een 4-jaarlijks onderzoek. Op blz. 27 staat de reactie
van het bestuur.
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WvGN zegt dat hij uit het commentaar leest dat de inspectie de inspanningen van het
CvB niet voldoende waarneemt. Ook vraagt hij zich af of de inspectie wel weet hoe
ingewikkeld is om aan voldoende en goed personeel te komen. WvGN zal aan het CvB
vragen of zij daarover in gesprek zijn met de inspectie.

2) Studiedag evaluatie
De evaluatie van de studiedag wordt doorgenomen.
De GMR is van mening dat de volgende studiedag niet op dezelfde wijze moet worden
ingevuld. Aan het CvB zal gevraagd worden wat hun conclusie is.
3) I & P beleid
Het CvB geeft straks een presentatie.
4) Convenant samenwerking leerplicht en VO scholen
Vz licht toe dat het convenants de Haagse scholen betreft, dus ’s Gavendreef College
Leidschenveen en François Vatelschool. Het convenant is al ondertekend. Alle besturen
moeten het formeel voorleggen aan de GMR-en. De GMR heeft adviesrecht. .
4) Verslag werkgroep i.v.m. pakket van eisen Arbodienst
Dit punt is bij agendapunt 5 aan de orde geweest.
5) Stand van zaken Reglement en statuut GMR
Dit punt wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.
Aan de agenda zijn vandaag nog 4 stukken toegevoegd. Voortgang kwaliteitszorg wordt
besproken in de volgende vergadering.
Naar aanleiding van het neerleggen van de haar functie van de rector van St. MaartensCollege
zal de WvMC aan het CvB vragen hoe het traject voor vaste aanstelling van een rector verloopt.
Ook zal gevraagd worden of er Spinozabreed een protocol voor de aanstelling van een rector is.
8. Financieel
Secr licht het verslag van de financiële commissie van 8 maart 2018 toe. Het 1e gedeelte betreft
de managementrapportage van augustus t/m januari. Het totale resultaat is goed; op 1 school na
hebben alle scholen een positief resultaat. De begrotingen worden besproken met de MR-en.
Ter sprake komt de managementrapportage/begroting van de MR-SGLV. Aan CvB zal gevraagd
worden of het op ’s Gravendreef College ook mogelijk is de managementrapportage/begroting
via Capisci in te zien.
Secr zal aan CvB vragen vraagt wat de rol van de MR is bij het uitgeven van de reserve.
9. Overleg GMR-CvB
20.20 uur pauze/bijeenkomst CvB.
22.00 uur wordt de vergadering hervat.
10. Besluitvorming
Het volgende stuk wordt ter besluitvorming voorgelegd:
Convenant samenwerking leerplicht VO scholen – instemming: wordt in stemming gebracht en
unaniem aangenomen.
11. Rondvraag
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De GMR-leden ontvangen binnenkort een mail met het verzoek om aan te geven of men nog in
de GMR deelneemt volgend jaar.
11a. Samenvatting
WvSGLV heeft de samenvatting gemaakt.
12. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 22. 05 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

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
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VBS
VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

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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