notulen GMR 4-overleg 12 februari 2019
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

AFWEZIG
vacature

Dhr. W.B. Dumerniet
Hr. K. Hoppener
Hr. A. Huikeshoven
Hr. P. de Goede

Hr. R. Bohlmeijer
Mw. Weber-Brink

Mw. L. Al Bazi
Hr. W. Korevaar voorzitter

(FV)
(DV)

Mw. W. van Rest secr
Mw. M. van Melle
Hr. F. Stapel

(VL)
(GN)
(MC)

vacature
Mw. L. Oortman

vacature
Notulist

(VL)

(SGLD)
vacature

voor het personeel

(SGLV)

(FV)
(MC)
(DV)
(GN)

(VV’burg)

(SGLD)
(SGLV)

(VV’burg)

Mw. I. van der Heyden

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.10 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De samenvatting wordt gemaakt door Floris Stapel.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR-overleg 11 december 2018
Tekstueel:
Pag. 2, agendapunt 7.6: “Piloot” moet zijn “pilot".
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Publicatie:
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De notulen worden met inachtneming van bovenstaande tekstuele wijziging vastgesteld en
kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
4.

5. Mededelingen
Er vindt een korte kennismakingsronde plaats.
WvFV meldt dat er nog 2 vacatures zijn in het platform ondersteuningsplanraad
samenwerkingsverband Zuid-Holland West Zij zal dit aankaarten in het overleg met de CvB
Vz deelt de notitie uit inzake de gezamenlijke vergadering Raad van Toezicht en GMR op 13
maart. Deze notitie staat op de agenda onder punt 7.
6. Ingekomen stukken
Zie de agenda.
7.

Punten ter bespreking
1) Opleidingsschool HOS, 3e opleidingsschool binnen Spinoza (190205 6a/b/c)
Vz geeft een korte toelichting. Er zijn al 2 opleidingsscholen, er komt een derde bij.
De volgende vragen worden gesteld aan het CvB:
- Wat is de status en hoe verhoudt zich tot het HRM-groepje?
- Wat is de rendabiliteit?
2) Techniekonderwijs binnen Spinoza (190205 06d/e/f)
Vz geeft een korte toelichting en geeft aan dat de GMR advies moet uitbrengen of Spinoza zich
hieraan wil conformeren.
WvFV zegt dat men op school hierover nog niets heeft gehoord.
Aan het CvB zal gevraagd worden of de scholen al geïnformeerd zijn en ook wordt gevraagd
waar dit vandaan komt?
3) Kwaliteitszorg binnen scholen Spinoza (190205 06g/h)
Vz geeft een korte toelichting. De GMR heeft 2x aan het CvB om een evaluatie van de
kwaliteitszorg gevraagd. De conclusie is dat de kwaliteitszorg zoals nu is ingezet goed
bevalt en dat het CvB dit op dezelfde voet wil voortzetten. De volgende vragen worden
gesteld aan het CvB:
-GMR ontvangt graag jaarlijks een verslag
-Op FV is al een dergelijke functie: in hoeverre overlappen deze functies elkaar?
4) Veiligheidsplannen
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Deze veiligheidsplannen zijn ter informatie.
Aan het CvB worden de volgende vragen gesteld:
-Welke plannen zijn te gebruiken voor Spinozabreed en welke plannen zijn school specifiek?
-Wat is verder de gang van zaken?
5) Staking totale onderwijs 15 maart
Vz licht dit punt toe en vraagt of de GMR de stakingsoproep ondersteunt en of de GMR vindt dat
de docenten doorbetaald moeten worden.
Met meerderheid van stemmen kan de GMR de staking ondersteunen. Ook vindt met
meerderheid van stemmen dat het CvB de salarissen moet doorbetalen.
De GMR wil graag het standpunt van het CvB weten en zal dit vragen aan het CvB.
WvGN stelt voor te inventariseren wie wil gaan staken.
De belangrijkste redenen van de staking worden nog genoemd: lerarentekort, werkdruk
toenemen, groter worden van groep.
6) Vergadering RvT-GMR-CvB 13 maart, Thema: personeelsbeleid
Vz legt uit dat voor het overleg RvT-GMR-CvB een overleg RvT-GMR zal plaatsvinden.
De voorgestelde onderwerpen worden doorgenomen voor dit laatste overleg. De volgende
onderwerpen zullen in ieder geval aan bod komen:
1. Kennismaken met elkaar (rollen en functie in beide gremia)
2. Functioneren en belonen van de bestuurders
3. Kwaliteit van het onderwijs, hoe meten zij dat, hoe bepalen zij dat?
4. Toekomstige ontwikkeling.
8. Financieel
Er wordt hard gewerkt aan de begroting. Er is géén financiële commissievergadering geweest.
Eerstvolgende vergadering is 7 maart. Dit punt komt te vervallen.
9. Overleg GMR-CvB
20.20 uur pauze/bijeenkomst CvB.
21.30 uur wordt de vergadering hervat.

10. Besluitvorming
Vz vraagt of de vergadering er bezwaar tegen heeft dat de Opleidingsschool HOS en de
Techniekonderwijs nu al in stemming worden gebracht. De vergadering heeft geen bezwaar. Er
zijn verder geen vragen. De volgende punten worden in stemming gebracht:
Opleidingsschool HOS:
wordt unaniem aangenomen.
Techniekonderwijs:
wordt unaniem aangenomen.
11. Rondvraag
Het overleg met de Raad van Toezicht wordt besproken. Aan het CvB zal naar de catering
worden geïnformeerd. Een groot deel van de aanwezige leden zal aanwezig zijn op 13 maart.
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Aan de GMR-leden die niet aanwezig zijn zal per mail gevraagd worden of zij willen aangeven
of zij wel of niet aanwezig zijn.
Floris Stapel meldt zich voor de BAC RvT. Vz meldt dit aan het CvB.
Volgende vergadering is op 15 april bij François Vatelschool
11a. Samenvatting
De samenvatting wordt gemaild naar de secretaris.
12. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.43 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
OPR
P&O
PR
RvT
SDO

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

Concept notulen GMR 12-02-2019

4

Swv
Swv ZHW
UWV
VNG
WMS
VBS
VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

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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