Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
3 juli 2018
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Hr. K. Hoppener

(MC)

Vacature
Mw. S. Schipper

(SGLD)
(VV’burg)

Vacature
Mw. P. van Venrooij
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(VV’burg)

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.30 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen notulen GMR-overleg met CvB 3 juni 2018
Tekstueel:
Enkele kleine tekstuele wijzigingen zullen worden verwerkt.
Naar aanleiding van:
Publicatie:
De notulen worden met inachtneming van de tekstuele wijzigingen vastgesteld en kunnen
gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
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3. Besluitenlijst
De digitale stemming v.w.b. de bedrijfsarts is toegevoegd. De keuze van de leden wordt
enigszins toegelicht.
4. Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
5. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
Tweede tijdvak examens heeft er toe geleid dat er 6 locaties nu 100% hebben. Een aantal locaties
zijn ook gestegen met hun percentages t.o.v. vorig jaar. Lof voor alle docenten die daar hun
aandeel in gehad hebben.
Op 21 juni heeft de onderwijsinspectie het Vatel weer een “normaal arrangement’ toegekend.
Maartenscollege heeft een nieuwe rector aangesteld, dhr. Elsakkers, op dit moment werkzaam als
rector in Bussum. Op 1 oktober 2019 begint hij.
Het bestuursbureau heeft een zodanige goedkope huisvesting dat het loont om het pand te
verbouwen en er dan weer hun intrek in te nemen. De verbouwing zal plaatsvinden in de
zomervakantie. De werkzaamheden zullen tijdelijk plaatsvinden vanuit het Veurs Lyceum.
N.a.v. de BOVO-procedure zijn er een paar ouders geweest die in beroep zijn gegaan tegen hun
afwijzing. Spinoza heeft juist gehandeld volgens de geschillencommissie.
6.

Ingekomen stukken
Zie de agenda.

7.

Beantwoording op vragen van GMR door CvB
a) Verzuimbeleid/verzuimprotocol
Geen vragen over.
b) IBP –beleid/toegangsbeveilingsbeleid
Secr CvB; I.h.k.v. de AVG moet dit beleid gemaakt worden.
WvCvB; streng beginnen t.a.v. het 12 karakters voor een wachtwoord. M.n. in de
bewustwording moeten we een cultuuromslag maken. Dit is het beleid op dit moment.
SecrCvB; even wachten op jurisprudentie t.a.v. de uitvoering van de AVG. We moeten
opschrijven wat we van plan zijn, maar de termijn van invoering kunnen we nog over
discussiëren.
Vz; device policy moet ook aandacht aan besteed worden. CvB gaat hier mee aan de
slag. Beveiligingsapp bestaat voor google-accounts nl.
c) Voortgang kwaliteitszorg
WvCvB; het blijft inderdaad een pilot met een andere opzet. Zodra de pilot succesvol
wordt bevonden zal de taak een functie worden en zullen er ook sollicitaties
plaatsvinden.
d) Statuut en Huishoudelijk reglement
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Art 3.5; het CvB vindt het een zwaktebod als niet elke geleding een vertegenwoordiger
heeft. Zoals het er nu staat kun je het ook gebruiken om een dubbele stem te krijgen en
dat zal niet de bedoeling zijn.
Art 5.3; het staat er nu explicieter in.
Art 14; in het hele stuk moet interne toezichthouder worden gewijzigd in RvT.
de GMR wil eenmaal per jaar een vergadering met CvB en RvT aan het begin van het
jaar en eenmaal per jaar samen met de RvT, het liefst aan het eind van het schooljaar.
Het CvB geeft aan dat dit best een GMR-vergadering kan zijn zonder CvB.
Art 15; WvCvB; De invloed van de GMR is hierdoor beter gewaarborgd.
Art 16; SecrCvB; Het is de vraag of dit artikel naast art 15 moet bestaan, maar het kan
wel.
Art 19.3; SecrCvB; kan er mee leven dat dit in principe weggelaten wordt.
Statuut;
Art 7; SecrCvB; we hebben een eenhoofdig CvB die alle portefeuilles heeft.
Wat ons betreft hoeft deze regel niet. Het was een voorstel vanuit de GMR.
e) Vakantieregeling 2019-2020
SecrCvB; Het is geen instemmings, maar adviesrecht.
Belangrijkste is dat we proberen zoveel mogelijk de meivakantie VO te laten
samenvallen met de PO.
Vz; we willen de 5 dagen niet door de GMR laten vastleggen.
SecrCvB; het CvB wil graag een uniforme regeling op alle scholen. De 5 dagen kunnen
naar eigen inzicht ingepland worden.
f) Glaslokaal
Wv; de stichting is eigenaar van het glasvezelnetwerk, maar hoe zit het met het
onderhoud?
WvCvB; De stichting beheert het netwerk. In het verleden is het netwerk neergelegd en
het is raadzaam om dit te blijven gebruiken.
SecrCvB; de missie en visie is reeds in het verleden vastgesteld.
g) Vergaderschema 2018-2019.
Geen opmerkingen over.
8.

Rondvraag
WvCvB; hartelijk dank voor de prettige samenwerking.
Wv; Hoe strak is het bij Spinoza geregeld t.a.v. de administratie van PTA’s etc. Dit n.a.v.
het gebeuren in Maastricht.
WvCvB; wel een rondje gemaakt bij de diverse scholen en het blijkt dat het best complex
is al de regels die er zijn.
9. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.40 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
Afkortingen:
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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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