Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
21 september 2015
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1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.10 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen GMR-overleg met CvB 1 juli 2015
Tekstueel:
Pag. 2 agendapunt 4.1, 4e regel: toegevoegd wordt: examenresultaten.
Pag. 3, agendapunt 6b, 6e regel: 2015/2016 moet zijn 2016/2017.
N.a.v.:
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Pag. 2, agendapunt 5, de 3 componenten zijn: uitbreiding lesgeven, korting
deskundigheidsbevordering, bezuiniging op medezeggenschap.
Pag. 3, agendapunt 8: het overzicht inventarisatie personeelsgesprekken wordt alsnog
toegevoegd op de drive bij de betreffende vergadering.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden.
Vz geeft aan dat de vastgestelde notulen en de agenda van de komende vergadering op
Spinoza site gepubliceerd moeten worden. Dit staat ook in de statuten. WvBBOA zegt dat
notulen toentertijd niet zijn gepubliceerd omdat derden ook de notulen kunnen lezen en een
negatief effect zouden kunnen hebben. Dit is toen in overleg met de GMR besloten. Besloten
is toen alleen de besluitenlijst op de site plaatsen.
Vz en PM bespreken hoe om te gaan met openbaarheid notulen en agenda.
3a. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
3b. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast.
4.Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
Sociaal Jaarverslag: WvFV merkt op dat er heel veel aandacht is rondom ziekte, maar mist
inhoudelijkheid en vindt het sociaal jaarverslag over het algemeen oppervlakkig. En hij vraagt
wat de pasfotogesprekken inhouden. WvVV’burg zegt dat het niet klopt dat op pagina 7
staat dat alle schoolgebouwen zijn aangepast aan de komende tijd. Hij zou graag een erratum
zien inzake het gebouw VeursVoorburg. Verder heeft WvVV’burg nog de volgende vragen:
1.Klopt het dat 246 mensen Bapo genieten? 2) Klopt het dat 23 medewerkers onbevoegd les
gegeven? 3) Zijn de toegezegde gelden op pagina 26 wel of niet binnengekomen?
WvBBOA legt uit dat door het vertrek van een medewerker van personeelszaken het sociaal
jaarverslag een brij van cijfers is en weinig beleidsmatig is. Ook legt hij uit wat de
pasfotogesprekken inhouden: pasfotogesprekken hebben betrekking op bedrijfsvoering.
Hiervan worden verslagen gemaakt.
WvSGDC vraagt of 3% onbevoegd personeel of dat veel of weinig is. WvBBOA geeft aan
dat het beleid is dat iedereen bevoegd moet zijn en legt uit hoe Spinoza hier mee om gaat.
WvGN heef t een tekstuele aanpassing op pagina 14.
WvBBOA zegt dat het klopt dat VeursVoorburg niet is aangepast aan deze tijd. Hij zal dit
meenemen. Ook de vragen over Bapo’ers en de toegezegde gelden. GMR kan hierop
schriftelijk antwoord verwachten.
WVBBOA meldt dat in het eerstvolgende Baruchje informatie komt over de nieuwe
dienstverlener voor verzuimbegeleiding.
Borg boeken Iddink: Aan het CvB wordt gevraagd of het financieel voordeliger is om de borg
uit te besteden aan Iddink. Dit is niet alleen een kwestie van geld maar er is ook veel
administratieve tijd mee gemoeid. WvBBOA legt uit waarom gekozen voor borg in eigen
beheer. Het gaat om €400.000 liquiditeit. VZ CvB heeft aan Leon van És gevraagd om een
aantal zaken op een rijtje te zetten. Dit wordt afgewacht.
notulen GMR en CvB 21-9-’15

2

5a. Mededelingen CvB
- Aloysius College: er is nog steeds een leerlingenstop.
- Kaderbrief: het CvB heeft vorige week de uitgangspunten voor de kaderbrief vastgesteld.
WvBBOA stuurt de voorzitter de cyclus van planning en control.
- Taakbeleid 2016/2017: de bedoeling is deze begin 2016 rond te hebben. Wellicht moet
hiervoor een extra vergadering begin 2016 worden ingelast.
5b. Mededelingen leden GMR
Vz vraagt of de WvBBOA aanwezig was bij het overleg van de financiële commissie.
WvBBOA was hierbij niet aanwezig.
6. Rondvraag
WvDV vraagt of er een inventarisatie Spinozabreed gemaakt kan worden over wat de effecten
zijn voor passend onderwijs binnen Spinoza. WvBBOA zal dit navragen.
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.15 uur het overleg en bedankt vz WvBBOA
voor zijn aanwezigheid.
Actielijst na de vergadering:
Wordt uitgevoerd door:
Wat:
Zie ook actielijst bij GMRvergadering
BBOA
Presentaties Bekwaam of
bevoegd en Spinoza
scholengroep 2005-2013 naar
leden GMR
Iedere beleidswijziging
wordt na 4 jaar geëvalueerd.
BBOA en Vz
Openbaarheid notulen en
agenda
BBOA
Sociaal Jaarverslag:
schoolgebouwen; aantal
Bapo’ers; toegezegde gelden
BBOA
Borg boeken
BBOA
Planning cyclus en control
sturen naar vz
BBOA
Effecten passend onderwijs
Afkortingen:
AB
AB’er
ABP
AOb
BAC
BAPO
BBOA
BRIN
Cao

Wanneer:

z.s.m.

p.m.
z.s.m.
z.s.m. schriftelijk

z.s.m.

Algemeen bestuur
Ambulant begeleider
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Onderwijsbond
Benoemingsadviescommissie
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Bureau Bestuurlijke Ondersteuning en Administratie
Registratienummer van de school
Collectieve Arbeidsovereenkomst
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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

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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