Notulen GMR-overleg met College van Bestuur
 12 december 2016
   AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

Hr. V. Claassen
Hr. F. Roos
H. Scheltens
Mw. W. Vos
Vacature
Mw. S. Schipper

voor het personeel

   AFWEZIG
(SGDC)

(DV)
(GN)
(VL)
(SGCL)
(VV’burg)

Hr. W. Korevaar voorzitter
(DV)
Hr. C. van de  Meij
(SGDL)
Mw. L. Oortman
(SGDC)
Mw. W. van Rest secr
(VL)
Hr. C. van Riel
(GN)
Hr. F. Stapel (vanaf 21.00 uur) (MC)
Mw. P. van Venrooij
(VV’burg)

CvB
As BBOA

Hr. P. Lamers
Hr. P. Moerland

notulist

Mw. I. van der Heyden

Hr. H. Gomaa
Hr. K. Hoppener

(FV)
(MC)

Mw. L. Al Bazi

(FV)

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.20 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a. Vaststellen notulen GMR-overleg 23 november 2016
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Pagina 2, agendapunt 5, inschrijving op meerdere scholen: WvCvB meldt dat de inschrijving op
meerdere scholen toch niet door gaat. De heer Dekker heeft wel al de brief hierover
rondgestuurd. BOVO is een brief voor de basisscholen aan het opstellen.
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Pagina 3, agendapunt 7, IPAP verzekering: WvBBOA geeft aan dat 83% van het personeel is
verzekerd.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het openbaar.
3. Besluitenlijst/Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
4. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
- m.b.t. schoolkeuze: BOVO wil volgend jaar starten met een aanmeldingslijst met daarbij wel
de meerkeuze. De aanmeldingslijst dient de leerling in bij de eerste school van keuze.
Daarnaast is de vraag wie de zorgplicht heeft. Het huidige model van BOVO heeft voordelen,
maar er moet ook voldaan worden aan de wettelijke plicht. Vanuit het PO/VO overleg wordt
dit onderzocht door juristen.
- 3 jaar geleden is Spinoza gestart met het aanvragen voor een 5e brinnummer voor
‘s Gravendreef. Verwacht wordt voor de Kerst de beschikking te ontvangen dat we in 2018
een 5e brinnummer krijgen.
5.

Ingekomen stukken
● Kaderbrief 2017-2018, tweede lezing
Wijzigingen kaderbrief
Antwoorden op kaderbrief
Vz bedankt namens de GMR het CvB voor de gedane inspanningen. De GMR is zeer
blij met het hernieuwde schrijven en hoopt dat dit de komende jaren op dezelfde wijze
zal voorzetten.
Er zijn geen aanvullende vragen meer.
● Antwoorden op vragen GMR 2 aan CvB
Geen opmerkingen.
● Accountantsverslag 2015-2016
Is door de GMR gevraagd in de vorige vergadering.
● Instemmingsverzoek herziening bijdrage medezeggenschap na bezuinigingen, tweede
lezing
Ook over dit hernieuwde instemmingsverzoek is de GMR zeer tevreden.
Secr vraagt of de klokuren van voorzitter en secretaris ook worden teruggedraaid naar
200 uur. WvBBOA antwoordt dat dit vanzelfsprekend is en dat de klokuren dus worden
teruggedraaid naar 200 uur totaal zelf te verdelen.
VvGN vraagt waarom het CvB die staffel hanteert. WvBBOA zegt dat het bestuur
verwacht dat de oude aantallen de medezeggenschap niet ten goede komt en de staffel is
door de GMR opgezet.
WvGN vraagt waarom het CvB die staffel hanteert. WvBBOA zegt dat de staffel een
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voorstel van de GMR is geweest en dat de kwaliteit van de medezeggenschap ook bij
het lagere aantal zetels voldoende is gebleken. Een terugkeer naar het oude aantal houdt
niet noodzakelijkerwijs een verhoging van de kwaliteit in.
● Instemmingsverzoek ERD WGA-flex, tweede lezing
WvBBOA geeft aan dat de premie achteraf in rekening wordt gebracht.
6. Rondvraag
WvVL heeft vernomen dat een extern bureau het ICT beleid gaat opstellen. Zij vraagt of daarbij
ook het communicatiebeleid door de centrale ICT naar de scholen wordt meegenomen.
WvBBOA licht toe wat de bedoeling is van het externe bureau gaat doen. Hierbij wordt het
beleid meegenomen en ook de communicatie op meerdere niveaus.
7. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.00 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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