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1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 19.05 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn 6 afmeldingen met kennisgeving.
Toegevoegd wordt aan de agenda: Borg boek Iddink bij agendapunt 4
Agendapunt 6. Financieel vervalt. Er is geen lid aanwezig die vanmiddag bij het overleg
aanwezig was.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.
2. Vaststellen notulen GMR-overleg 1 juli 2015
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Pag.2, agendapunt 7, Brief VMBO-onderwijs. Afgesproken wordt voortaan erbij te vermelden
waar de brief over gaat.
Pag. 3: agendapunt 9, Rondvraag, Prestatiebeloningen: de vragensteller houdt deze vraag aan.
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De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden en mogen in het
openbaar. Afgesproken wordt dat de GMR-leden binnen hun eigen school bekend maken dat
de notulen openbaar zijn.
Met Pieter Moerland was afgesproken dat hij ervoor zou zorgen dat de notulen op de site
geplaatst zouden worden. Het blijkt dat dit niet altijd gebeurd is. Voorgesteld wordt dat de
voorzitter van de GMR zelf de notulen aanbiedt aan de beheerder van de website. Dit wordt
besproken in het overleg met de CvB.
3a. Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
3b. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast.
De quickstart medezeggenschap in september vervalt.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken staan vermeld op de agenda.
WvFV licht het stuk van de boekencommissie FV inzake Borg boeken Iddink toe.
Aan het CvB wordt gevraagd of het financieel voordeliger is om de borg uit te besteden aan
Iddink. Dit is niet alleen een kwestie van geld maar er is ook veel administratieve tijd mee
gemoeid.
5. Mededelingen
WvSGDC meldt dat de 4 deelraden van de scholen VL, VV’burg, DV en SGDC op 28
september bijeenkomen om de lege statuten te herschrijven.
Vz meldt dat er een wisseling van locaties is. De vergadering van 8 december vindt plaats in
Dalton Voorburg en die van 4 juli in Maartens.
6.

Bijeenkomst GMR-CvB

20.00 uur pauze/bijeenkomst CvB
21.25 uur wordt de vergadering hervat.
Een interview met Paul van Meenen uit het Onderwijsblad is ter informatie uitgedeeld.
7. Bijeenkomst RvT en GMR
Deze bijeenkomst is gepland op 11 november.
WvSGDC nodigt de GMR uit om deze bijeenkomst op het SGDC te houden.
Het thema zal zijn: een andere organisatie in de school. Vz en secr werken dit thema uit en
zullen een spreker uitnodigen. Afhankelijk van de spreker wordt het tijdstip bepaald. De
voorkeur van de GRM gaat uit met vooraf een hapje eten.

8. Besluitvorming
Er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden.
De volgende punten zijn voor de actielijst:
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Openbaarheid notulen en agenda: vz en WvBBOA
N.a.v. het sociaal plan 2014: antwoord geven op schoolgebouwen: WvBBOA
Inventarisatie effecten passend onderwijs: reactie van WvBBOA
Borg boeken: reactie van WvBBOA
Planning en control cyclus: te ontvangen van WvBBOA

10. Rondvraag
WvVV’burg vindt dat op korte termijn ICT met het CvB moet worden besproken inzake alle
ICT-kosten bovenschools te regelen zodat scholen daarvandaan hulp kunnen vragen. Vz stelt
voor dit mee te nemen bij de evaluatie.
Ter sprake komt het incident inzake CvB - Veurs Voorburg tijdens de vorige vergadering. De
vz maakt hiervan een officiële mededeling.
Vz: meldt dat het reglement van de GMR nagekeken moet worden. Dit is een agendapunt
voor de volgende vergadering
11. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 22.00 uur de vergadering en bedankt de leden
voor hun bijdrage.
Actielijst na de vergadering:
Wordt uitgevoerd door:
Wat:
Zie ook actielijst bij GMRvergadering
BBOA
Presentaties Bekwaam of
bevoegd en Spinoza
scholengroep 2005-2013 naar
leden GMR
Iedere beleidswijziging
wordt na 4 jaar geëvalueerd.
Secr.
Nieuwe adressenlijst
Vz
ICT kosten bovenschools
Vz
Incident CvB-VV’burg:
officiële mededeling
Secr.
Reglement GMR:
agendapunt
Afkortingen:
AB
AB’er
ABP
AOb
BAC
BAPO
BBOA
BRIN
Cao
CvB

Wanneer:

z.s.m.

p.m.
z.s.m.
Evaluatie ICT

18 november

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
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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
ZAT

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
Zorgadviesteam
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