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1.Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 21.20 uur de vergadering. Als toehoorder is Carlijn de Römph (VV’burg)
aanwezig, tevens is zij waarnemend secretaris. Punt 7 wordt Besluitvorming, punt 8
Rondvraag. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
2.Concept notulen GMR-vergadering 20 januari 2014
Tekstueel: Blz 4 pnt 9 laatste zin: geldingen moet zijn: geledingen
N.a.v.: Geen opmerkingen.
Actielijst: De actielijst is meegenomen bij het opstellen van de agenda.
Publicatie: De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden.
3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda. Secr zal nog een verslag van de
financiële commissie toesturen.
4.Mededelingen
Leden:
Vz licht concept rooster van aftreden toe, het gaat uit van de nieuwe zetelverdeling. Er is
rekening gehouden met het moment van aftreden van de vertegenwoordiger van het ouderdeel
en het personeelsdeel. Bij Stip-dalton is het gele ouderdeel te lang, dit zal aangepast worden.
Hij stelt voor dat iedere school de namen invult. Een nieuw lid treedt in de voetsporen van
zijn voorganger. Op de volgende vergadering zal vz en secr gekozen worden, zodat er bij het
formatieplan rekening mee gehouden kan worden.

5. Financiën
Wv GN doet namens de financiële commissie verslag: Paul van Meenen staat op de loonlijst,
de kosten worden gedragen door de overheid. De Rekenkamer doet bij Spinoza onderzoek
naar de bekostiging van het hele onderwijs en met name de Functiemix. De afdeling
Rekenschap van de Onderwijsinspectie doet een specifiek onderzoek naar o.a liquiditeit en
solvabiliteit binnen Spinoza. Verder heeft de financiële commissie gekeken naar de begroting
en de daadwerkelijke uitgaven. Vz CvB meldde op basis daarvan met 2 schooldirecties te
hebben gesproken. De gelden voor de Functiemix zijn opgenomen in de reservering voor de
salarissen. De totale reservering van € 3 miljoen wordt opgebouwd door een reservering van 4
ton per jaar. De eerste en de tweede versie van de analyse lumpsum 2014-2015 wordt
vergeleken. Wat betreft 2 scholen zijn er onduidelijkheden. Besloten wordt CvB te vragen
naar factoren die meespelen in het gebruikte allocatiemodel en hoe die zich vertalen in de
lumpsum voor de scholen. M.n. interessant voor 2 scholen met een negatief bedrag.
5.1.Kaderbrief 2014-2015
De leden nemen de Kaderbrief met algemene stemmen aan.
5.2. Voorstel eigen risicodrager ZW flex
Leden merken op: De cijfers van één jaar zijn gebruikt als referentie, cijfers omtrent personeel
dat ziek uit dienst is gegaan moet toch na te zoeken zijn, kosten van UWV zijn moeilijk
beheersbaar, indekken tegen alle risico’s is niet mogelijk, reservering op jaarbasis is
belangrijk.
6.Bezuinigingen MR/GMR
Wv DV noemt dat de staffel het bedrag bepaalt, het bedrag kan naar eigen inzicht besteed
worden. De staffel is gebaseerd op een eerlijke verdeling. Voor FV en GN zou voor 20142015 een overgangsregeling gevraagd kunnen worden. Wv FV heeft moeite met de grote
relatieve achteruitgang in het aantal leden. Wv GN noemt dat de MR draagvlak en
draagkracht hard nodig heeft. Op basis van een vorige notitie wordt geconcludeerd dat voor
GN geen verdere achteruitgang plaats vindt, de overgangsregeling zou dan alleen nodig zijn
voor FV. De GMR zal dat verzoek schriftelijk indienen bij CvB.
7.Besluitvorming, besluitenlijst
-Voorstel eigen risicodrager ZW flex: Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen onder aanname van reservering van € 70.000.
-Bezuinigingen MR/GMR: De leden gaan akkoord met het voorstel waarin ieder lid 80 uur
krijgt voor het uitvoeren van de taken, het toepassen van de staffel en de financiële
vergoeding om een MR te kunnen vormen. De leden gaan akkoord met het voorstel om CvB
een overgangsregeling te vragen voor één jaar voor het aantal leden MR FV.
8.Rondvraag
-Vz stelt voor op 7 april te starten met de GMR-vergadering om 17.30 uur. Van 18.30-19.30
uur is het overleg met CvB mogelijk.
-Wv DV informeert hoe de scholen de informatie voor brugklassers vorm geven. Er volgt een
korte inventarisatie.
-Wv GN meldt vanuit de MR van GN dat een afwijkende vakantieregeling wordt gevolgd. Er
waren goede redenen om er mee in te stemmen.
-Wv VV’burg is bezorgd om de werkdruk. Hij constateert dat er op diverse scholen sprake is
van een onacceptabel aantal lesuren per docent en te weinig uren deskundigheidsbevordering.
Wv VV’burg wil dit onderwerp graag bespreken.
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9.Sluiting
Vz sluit om 22.35 uur de vergadering en dankt de leden voor hun bijdrage.
In het schooljaar 2013-2014 zijn de vergaderingen op: maandag 7 april Novum (aangepast
tijstip), maandag 16 juni Veurs Lyceum om 19.30 uur. Twee data zijn optioneel, namelijk
maandag 26 mei en maandag 23 juni (i.p.v. 16 juni).
Actielijst:
Besproken in
vergadering op:
16-6-‘10

Wordt uitgevoerd
door:
DB GMR

21-12-‘11

DB GMR

4-11-‘13
10-12-‘13

Vz, Willem
Debets

Wat:

Wanneer:

Evaluatie reglement
personeelsgesprekken
Evaluatie CvB 1 fte

Op agenda GMR
2013-2014
Op agenda GMR
2013-2014

Op agenda GMR
7-4-‘14

20-1-‘14

Leden financiële
commissie
MR

Tekst voorstel
samenstelling en
stemverhouding GMR
opstellen, zodat het
juridisch juist is.
Voorstel samenstelling en
stemverhouding GMR
verankeren in HR
Samenvatting en conclusie
van een kwartaalrapportage
HR van de MR aanpassen

3-3-‘14

DB GMR

Verkiezing vz en secr

Op agenda GMR
7-4-‘14

3-3-‘14

DB GMR

3-3-‘14

DB GMR

3-3-‘14

DB GMR

3-3-‘14

DB GMR

CvB vragen naar factoren
die meespelen in het
gebruikte allocatiemodel en
hoe die zich vertalen in de
lumpsum voor de scholen.
Brief bezuiniging
Medezeggenschap:
Overgangsregeling
bezetting MR FV.
Tijdstip GMR 7 april
vaststellen, bekend maken.
Werkdruk (o.a. aantal
Op agenda GMR
lesuren per docent en te
weinig uren
deskundigheidsbevordering)

4-11-‘13
3-3-‘14
20-1-‘14
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