Concept notulen GMR-overleg 12 december 2017
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

AFWEZIG

Hr. H. Gomaa
Hr. K. Hoppener
Hr. A. Huikeshoven

(FV)
(MC)
(DV)

Hr. R. Bohlmeijer

(VL)

voor het personeel

Hr. J. Bruinooge

(SGLV)

Hr. H. Scheltens

(GN)

Vacature
Mw. S. Schipper

(SGLD)
(VV’burg)

Mw. L. Al Bazi

(FV)

Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. C. van de Meij
(SGLD)
Mw. L. Oortman
Mw. W. van Rest secr

(VL)
Vacature

Hr. F. Stapel
Mw. P. van Venrooij
Notulist

(SGLV)
(GN)

(MC)
(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 13 november 2017
Tekstueel:
Pag. 1 en 2: de namen van de heren Bohlmeijer en Huikeshoven aanpassen.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
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Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
4.

5. Mededelingen
WvVV’burg meldt de stand van zaken aangaande het geschil over de begroting met de directie.
6.

Ingekomen stukken
- Kaderbrief 2018-2019 v7 (instemming)
- Antwoord opvragen GMR aan CvB (ondersteuning)
- Functiebeschrijving hoofd I&I (instemming)
- Verslag bijeenkomst financiële commissie 7-12-2017 (ter info)
- Jaarverslag 16-17 Scholengroep Spinoza (ter info)
- Concept convenant aanmeldbeleid VO Den Haag (instemming)
- Concept jaarverslag GMR16-17 (instemming)

7.

Punten ter bespreking
1) Kaderbrief
De antwoorden van CvB op de vragen van GMR worden doorgenomen. De volgende
vragen zullen worden gesteld aan CvB:
-Kan het allocatiemodel toegevoegd worden aan Kaderbrief?
-Hoe is de €2.425.000 verrekend?
-Wat houdt de €150.000 in, zit daar wel of geen salaris in?
-Wat was de solvabiliteit toen het misging met Spinoza?
-Kan GCL zelfstandig bestaan?
-Wat zijn negatieve baten?
2) Functiebeschrijving hoofd I&I
De GMR heeft de volgende vragen c.q. opmerkingen:
-10 competenties: is dat niet te veel; teveel eisen?
-Vat het samen en wat is de belangrijkste competentie?
-Wanneer is iemand geschikt?
3) Jaarverslag 16-17 Scholengroep Spinoza
Het jaarverslag is ter kennisgeving.
De GMR heeft de volgende vragen c.q. opmerkingen:
- Waarom staan zaken, zoals ziekteverzuim, risico’s verzekeringen niet in een
meerjarenperspectief?
- 12% van het personeel is onbevoegd; hoeveel mensen zijn in dienst en hebben hun
bevoegdheid gehaald en hoeveel mens zijn in opleiding?
- Voor de leesbaarheid graag duidelijkheid voor Gravendreef Leidschenveen en
Gravendreef Leidschendam.
4) Vertegenwoordiging in Samenwerkingsverband Zuid Holland
Dit punt wordt in het overleg met CvB besproken.
5) Verslag werkgroep i.v.m. pakket van eisen Arbodienst
Dit punt wordt in het overleg met CvB besproken.
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6) Concept convenant aanmeldbeleid
Vz licht het convenant toe. Het zijn afspraken die reeds eerder gemaakt zijn. De GMR
moet hier instemming op geven.
7) Stand van zaken Reglement en statuut GMR
Secr deelt mee dat het reglement en het statuut in de volgende vergadering wordt
voorgelegd aan de GMR.
8) Concept jaarverslag GMR 16-17
Vz verzoekt de GMR-leden binnen een week schriftelijk te reageren op het jaarverslag.
Daarna kan het verslag vastgesteld worden.
8. Financieel
Secr licht het verslag van de financiële commissie van 7 december 2017 toe. Het 1e gedeelte
betreft de managementrapportage van de 1e 3 maanden. De GMR-leden hebben de
managementrapportage niet ontvangen. Secr zal de managementrapportage alsnog toevoegen
aan de drive. Mochten de GMR-leden nog vragen hebben, kunnen deze in de volgende
vergadering gesteld worden.
9. Overleg GMR-CvB
20.35 uur pauze/bijeenkomst CvB.
22.30 uur wordt de vergadering hervat.
10. Besluitvorming
Het volgende stuk wordt ter besluitvorming voorgelegd:
Kaderbrief – instemming: wordt in stemming gebracht en omdat er geen quorum is zal dit
worden aangevuld met emailstemming. De kaderbrief wordt door alle aanwezigen aangenomen.
In de volgende vergadering vindt besluitvorming van de functiebeschrijving hoofd I&I plaats.
Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar de secr.
11. Rondvraag
Vz deelt mee dat het CvB hem gevraagd heeft deel te nemen in de werkgroep professioneel
statuut.
Secr zal aan AsBBOA vragen het stuk over ICT te mailen naar de GMR zodat het in de drive
geplaatst kan worden.
11a. Samenvatting
Secr mailt de samenvatting rond
11. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 22.40 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
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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
Wv
ZAT

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
Woordvoerder van
Zorgadviesteam
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