Notulen GMR-overleg 26 september 2017
AANWEZIG

AFWEZIG

voor de ouders/
leerlingen

Hr. J. Bruinooge
Hr. H. Gomaa
Hr. K. Hoppener
Vacature
Hr. H. Scheltens
Vacature
Vacature
Mw. S. Schipper

(SGDC)
(FV)
(MC)
(DV)
(GN)
(VL)
(SGCL)
(VV’burg)

voor het personeel

Mw. L. Al Bazi
(FV)
Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. C. van de Meij
(SGDL)
Mw. L. Oortman
(SGDC)
Mw. W. van Rest secr
(VL)
Vacature
(GN)
Hr. F. Stapel
(MC)
Mw. P. van Venrooij
(VV’burg)

Notulist

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 3 juli 2017
Tekstueel:
Pag. 2, agendapunt 4, 2e alinea, 4e zin: ´De heer F. Stapel´ moet zijn ´De heer F. Roos´.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
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3. Besluitenlijst/Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
4. Mededelingen
Vz meldt dat er nog 4 vacatures zijn: 3 ouders/leerlingen en 1 personeelslid. Vz verzoekt de
leden actief te werven voor deze vacatures. heeft de volgende mededelingen:
Vz merkt op dat op de planning staat dat GMR en MR meer contact dient te hebben. Dit gebeurt
te weinig. Vz maakt een voorstel.
WvGN zegt dat de vz van de MR heeft laten weten dat zij nooit agenda’s en verslagen van de
GMR ziet. Vz zegt dat dit een taak is van de personeelsleden van de GMR; de personeelsleden
moeten de informatie van de GMR faciliteren naar de school. Vanaf heden staan de agenda’s en
notulen openbaar op de website, zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn. Vz zal de
handleiding inzake het beschikbaar maken van de stukken van de GMR voor de achterban
rondsturen.
WvVV’burg meldt dat de MR vorig jaar niet officieel heeft ingestemd op de begroting. De MR
is nog wel in overleg met het bestuur. De MR heeft wel geadviseerd aan het bestuur om door te
gaan ondanks dat de begroting niet is goedgekeurd. De MR heeft contact gezocht met de AOB.

5.

Ingekomen stukken
- Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) (advies)
- Ppt Concept RPO-Haaglanden:
- Jaarplanning Planning & Controlcyclus (P&C-cyclus) (ter info)
- Afschaffen inhouding koffie/theegeld op salaris (instemming)
- Samenvatting opzet bestuurlijk toezicht (ter info)
- Leidraad gesprek GMR-inspectie (ter info)
- Kort verslag financiële commissie (ter info)
- Opdracht werkgroep Arbo inzake verzuimbeleid (ter info)
- Memo medewerker kwaliteitszorg (ter info)
- Memo Hoofd Informatie (ter info)
- Overzicht examenresultaten (ter info)

6.

Punten ter bespreking
a) RPO
GMR heeft de volgende vragen aan het CvB:
- hoe kan het dat er zoveel leerlingen staan bij MC en Dalton en waar worden ze
geplaatst?
- Wat is de status van dit document en welke consequenties heeft het?
- Kloppen de profiellicenties?
b) Voortgang statuten en huishoudelijk reglement GMR
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

WvSGDL meldt de stand van zaken: de werkgroep is op dit moment in overleg met het
bestuur. In de volgende vergadering wordt de statuten en het huishoudelijk reglement
voorgelegd aan de GMR.
Bezoeken inspectie
Vz meldt dat de GMR is gevisiteerd. Het gesprek met de inspectie vond vooraf aan deze
vergadering plaats. Een kleine delegatie van de GMR was hierbij aanwezig: de
voorzitter, de secretaris en de heer H.Scheltens. Verder zijn gevisiteerd: Dalton en
Veurs. Novum en Maartens worden nog gevisiteerd.
Vertegenwoordiging in Samenwerkingsverband Zuid Holland
Vz merkt op dat dit nog steeds niet is geregeld. Vz zal dit ook bij het CvB aankaarten.
Personeel, leerlingen en ook ouders kunnen hierin deelnemen.
Opvulling vacatures GMR
Vz geeft aan dat er nog steeds vacatures zijn en verzoekt nogmaals aan de leden van de
GMR hier actief op te werven.
Werkgroep i.v.m. pakket van eisen Arbodienst
Vz meldt dat het CvB graag iemand vanuit de GMR hierbij wil betrekken. De vraag van
het CvB is of iemand van de GMR bij de gesprekken aanwezig wil zijn. De heer Gomaa
meldt zich aan.
Planning P&C-cyclus
Vz zal aan het CvB vragen deze planning ook naar de MR wordt gestuurd.
Vz meldt dat de planning van de GMR hierop is aangepast.
Koffie/theegeld afschaffen
Er zijn geen vragen.
Pilot medewerker kwaliteitszorg
De volgende vragen zullen worden gesteld aan het CvB:
- Is het geen dubbelfunctie voor sommige scholen?
- Waar komen de kosten vandaan?
Functie Hoofd Informatievoorziening en Innovatie mogelijk instellen
De volgende vragen zullen aan het CvB worden gesteld:
- GMR wil een overzicht van het functiebouwwerk met de daarbij behorende
kosten
- Volgens de GMR zijn het 2 functies.
Overzicht examenresultaten
Er zijn geen vragen.

7. Financieel
Geen van de 2 GMR-leden waren aanwezig bij de laatste vergadering. Het verslag van 18
september is rondgestuurd. Naar aanleiding van dit verslag zal WvGN aan het CvB vragen
welke rendement de exitgesprekken opleveren.
8. Overleg GMR-CvB
20.20 uur pauze/bijeenkomst CvB
21.45 uur wordt de vergadering hervat.
8. Besluitvorming
De volgende stukken worden ter besluitvorming voorgelegd:
RPO Haaglanden - advies: wordt unaniem aangenomen.
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Afschaffen inhouding koffie/theegeld op salaris - instemming: wordt unaniem aangenomen.
9. Rondvraag
WvSGDC merkt op dat het CvB de kwaliteitsmedewerker als pilot heeft ingesteld omdat
procedure via de GMR te lang zou duren. Hoe gaan we hiermee om? De GMR is van mening dat
het CvB de GMR eerder moet meenemen zoals het nu gebeurt met Hoofd informatievoorziening
en Innovatie.
Vz verzoekt de GMR-leden na te denken over de vacatures Samenverwerkingsverband ZuidHolland. Mevrouw al Bazi wil dit wel graag doen en wil eventueel nog een personeelslid van FV
meenemen. Vz zal dit melden aan het CvB. .
9a. Samenvatting
WvSGDC leest haar samenvatting voor.
10. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.55 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
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

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
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OPR
P&O
PR
RvT
SDO
Swv
Swv ZHW
UWV
VNG
WMS
VBS
VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

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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