Notulen GMR-overleg 18 november 2015
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

Hr. V. Claassen

AFWEZIG
(SGDC)
Hr. J. Gowrising

Hr. K. Hoppener
Mw. C. van Kuijen

Hr. L. Roos
Mw. W. Vos
Vacature
Vacature
voor het personeel

(DV)
(VL)
(SGCL)
(GN)

Hr. F. van Dijk
(GN)
Hr. W. Foppen
(FV)
Hr. G. Koeze
(MC)
Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. T. van Lieshout
(VV’burg)
Hr. C. van de Meij
(SGDL)
Mw. L. Oortman
(SGDC)
Mw. W. van Rest
(VL)
Mw. C. Schöttelndreier
Mw. H. van de Wiel secr

Notulist
*Geen stemrecht

(FV)

(MC)
(VV’burg)

(GCL)

(DV)*

Mw. I. van der Heyden

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.05 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
Er is 1 afmelding met kennisgeving.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen GMR-overleg 21 september 2015
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Publicatie:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het
openbaar.
3a. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
3b. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast.
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Actiepunt 6, evaluatie bezuinigingen GMR/MR: is voor drie jaar afgesloten. GMR zal
hierover een vraag stellen bij de Kaderbrief. Krijgt de GMR geen bevredigend antwoord, zal
de GMR de volgende keer een standpunt innemen.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
Document 04a181115, antwoorden CvB op vragen GMR 01: De GMR is teleurgesteld met
het antwoord over de niet rectificatie van de gebouwen op de site. De vz zal hierover een
vraag stellen aan het CvB.
De antwoorden op de vragen van Lambert komen de volgende keer terug.
Planning&Control cyclus (P&C) wordt elke vergadering bijgevoegd.
WvSGDC vraagt hoe men zich kan aanmelden voor financiële commissie. Men kan zich
opgeven bij het bestuursbureau.
5. Mededelingen
ICT, evaluatie: Vz meldt dat het CvB hierover een mededeling doet.
6. Huishoudelijke mededelingen
Controle mailadressen: lijstje wordt rondgegaan.
Werkgroep herziening reglement GMR: in de werkgroep neemt deel: G.Koeze (vz),
W.van Rest en C.v.d.Mey. In GMR 5 doet de werkgroep verslag.
GMR 3 naar 26-1: blijft op 8 december en dan wordt gekeken of er ook op 26-1 moet worden
vergaderd.
Plaatsvervangende secretaris en voorzitter kiezen: plaatsvervangend voorzitter: K. Hoppener;
plaatsvervangend secretaris: T. van Lieshout.
Vacature ouders, stand van zaken: GN heeft mogelijk iemand gevonden. Bij FV wordt
gekeken naar vervangingen en bij SGDL wordt ook actie ondernomen:
7. Communicatie
Publicatie notulen GMR: De woordvoerder van de school is verantwoordelijk voor het
publiceren van de goedgekeurde GMR-notulen.
De GMR heeft geen bezwaar als goedgekeurde GMR-notulen worden gepubliceerd.
Openbaarheid notulen GMR-CvB: Op de vergadering wordt besloten wat wel of niet
genotuleerd wordt. CvB moet duidelijk zijn als er niet genotuleerd mag worden. De
vastgestelde notulen worden openbaar gemaakt.
8. Zittingstermijn voorzitter/secretaris
In onze statuten staat niet hoe lang de zittingstermijnen zijn van de voorzitter en de secretaris.
De vergadering vindt dat ieder jaar een voorzitter en secretaris moet worden gekozen. Dit
moet worden gedaan in de een na de laatste vergadering i.v.m. taakuren.
9. Kaderbrief
WvVL doet mondeling verslag van de financiële commissie.
De volgende vragen worden gesteld aan het CvB:
- waarom een nieuwe regeling?
- hoe zit het met de LWOO-gelden?
- onderbouwing van de kaderbrief/cijfers, m.a.w. wat is hier kaderstellend?
- hoe komt men in aanmerking op de gelden uit de reserve?
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- we hebben wel snel onze reserves behaald; moet er nog steeds worden bezuinigd?
10. Omgangs- en Integriteitscode 2015
Komt terug in de volgende vergadering.
11. Klokkenluidersregeling Spinoza
Komt terug in de volgende vergadering.
12. Financieel
Planning en control cyclus 2015:wordt bij elke vergadering toegevoegd.
13. Terugblik kennismakingsavond RvT, GMR en CvB
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
14. Overleg GMR-CvB
20.25 uur pauze/bijeenkomst CvB
22.05 uur wordt de vergadering hervat.
16. Besluitvorming
Er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden.
Wat de kaderbrief betreft worden de cijfers van het CvB afgewacht en in de vergadering van 8
december komt de GMR hierop terug.
17. Rondvraag
WvFV vraagt naar de afspraken met betrekking tot de MR. Vz antwoordt dat elke MR-lid 80
uur ter beschikking moet krijgen.
WvFV heeft aan de directie naar de pasfotogesprekken gevraagd, maar krijgt deze niet. Vz
vraagt dit aan het CvB in het vooroverleg.
18. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 22.25 uur de vergadering en bedankt de leden
voor hun bijdrage.
Actielijst na de vergadering:
Wordt uitgevoerd door:
Wat:
Zie ook actielijst bij GMRvergadering
Secr.
Nieuwe adressenlijst
Vz
ICT kosten bovenschools
Vz
Document 04a181115,
antwoorden op vragen
Lambert
Werkgroep HH-reglement
Voorstel GMR-reglement
Vz
Pasfotogesprekken vragen
aan het CvB

Wanneer:

z.s.m.
Evaluatie ICT
08-12-15

GMR-5
vooroverleg

Afkortingen:
AB
Algemeen bestuur
AB’er
Ambulant begeleider
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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
ZAT

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
Zorgadviesteam
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