Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
4 juli 2016
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1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.30 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen GMR-overleg 25 mei 2016
Tekstueel:
Pag. 2, agendapunt 5, 2e regel, wijzigen in: “een offerte is opgevraagd”.
Naar aanleiding van:
Pag. 3, agendapunt 6, regeling laptops: WvMC vraagt voor wie de regeling is bestemd. De
regeling is bestemd voor allen die regelmatig op hun eigen laptop schoolwerk voorbereiden.
Pag. 5, agendapunt 7, allocatiemodel. WvCvB stelt voor dat een delegatie of alleen de vz het
model van de kosten van het bestuursbureau bespreekt met de afd. financiën. De vz gaat dit
gesprek aan.
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Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3a. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
3b. Actiepuntenlijst
Er waren geen aanvullingen op de actielijst.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
5. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
- nieuwe rector voor Maartenscollege is aangesteld
- examenresultaten zijn goed. Vermeldenswaard is dat Havo van Maartenscollege van
77% naar 93% is gestegen
- de inspectie was zeer positief over ’s Gravendreef Leidschendam en VeursVoorburg.
Beide krijgen weer het basis arrangement. Dit is een mooi resultaat; bijna alle scholen
hebben nu het basisarrangement, op François Vatel na. WvCvB wil langs deze weg al
het personeel bedanken voor alle inzet
- aanvulling op het verslag van de financiële commissie: de accountant was zeer
tevreden, ook met het aanleveren van de stukken
- de administratie is gestart met digital factureren.
Vz deelt mee dat volgend jaar een leerling in GMR zitting zal hebben: Friso Roos.
Vz meldt dat in het Baruchje uitgebreide informatie over payroll stond, terwijl de GMR
hierover nog geen besluit heeft genomen. De GMR vindt het niet gepast dat deze informatie al
uitgebreid is opgenomen zonder GMR-besluit. WvBBOA zegt dat er wel bij stond dat dit nog
niet goedgekeurd was door de GMR.
6. Bespreking vragen ten aanzien van
- Voorstel vergadermomenten GMR 2016-2017: vz meldt dat dit voorstel besproken is in het
onderlinge overleg. De GMR is akkoord gegaan met deze vergaderdata met uitzondering van
24 november. Er is dan een tafeltjesavond in Voorburg. Deze wordt evt. naar 23 november
geschoven, WvCvB heeft geen bezwaar. Vz gaat dit voorstel verder uitwerken.
WvCvB wil graag de namen van de GMR-leden die afscheid nemen.
- Notitie Payroll: GMR heeft geen vragen meer.
- Conceptreglement raadpleging personeel: GMR heeft de volgende vragen:
- waarom is er geen mogelijkheid meer om een ander te machtigen? WvBBOA antwoordt
dat er een aantal mogelijkheden is om digitaal te stemmen; dus waarom zou je iemand
machtigen.
- in de eerste alinea staat dat 2/3e van het personeel moet hebben ingestemd en bij artikel 3
lid 2 staat dat 2/3e deel van de uitgebrachte stemmen ‘voor’ moet hebben gestemd.
WvBBOA zegt dat 2/3e van het personeel de tekst uit CAO is.
WvBBOA vult aan dat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om te stemmen. Als je
niet de moeite neemt om te stemmen, telt je stem niet mee.
Er wordt geen quorum genoemd in het reglement.
7.

Rondvraag
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WvVL vraagt naar het bedrag van de vacatiegelden. Dit is € 30,00 bij aanwezigheid per
vergadering (MR of GMR) zowel voor ouder als leerling
8. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.15 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
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
Zorgadviesteam
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