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notulen vergadering GMR onderling d.d. 21 september 2021 

 

Aanwezig:  

Personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR) (vice voorzitter), Antoine Stock (ASt), Fred van 

Kruistum (FvK), Hermien Jorna (HJ), Peter Heere (PH), Leonie Weijling 

(LW), Hanneke Vodde (HV) en Marita Smits (MS) 

Oudergeleding:  Marlies Oosters (MO) (voorzitter), Hans Luttjeboer (HL) 

Leerlinggeleding:  Felien Heijdra (FH), Annelies Schilders (AS), Famke Boon (FB) 

Gast:  Anja Teeuwen (SEC) punt 6 

Afwezig: 

met bericht: Peter Dijk, Paul Steenman (oudergeleding) 

 

1. Opening 19:30 uur bij Bonhoeffercollege.  

Welkom nieuwe leden Hanneke Vodde, Famke Boon en Felien Heijdra, kort voorstelrondje. 

Diverse rondvragen: AS, LW, FvK, HL 

 

2. Mededelingen voorzitter 

a) Actiepunten/besluiten Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) onderling (22 juni 

2021)  

• De poll over de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is verstuurd aan het personeel op 15 

september 2021. GMR leden stellen voor dit te communiceren binnen de eigen school (GMR wordt 

hierdoor ook zichtbaarder). Vanuit de GMR is hier steun voor. Personeelsleden (PGMR) sturen een 

mailtje als herinnering aan het “eigen personeel”.  

• Het is wenselijk om met Commissie HR & Juridisch bij elkaar te komen om arbeidsvoorwaarden te 

bespreken. Datumprikker zal verstuurd worden. 

 

b) klachtenregeling stand van zaken  

Op dit moment wordt door het College van Bestuur (CvB) onderzocht of het wenselijk is 

aansluiting te zoeken bij een andere scholenstichting, (SOVON). Mogelijk levert dat een 

kostenreductie op en het zou de onafhankelijkheid wellicht beter kunnen waarborgen. 

Terugkoppeling in oktober door CvB 

 

c) Tops en verbeterpunten functioneren GMR:  

Tops: professionaliteit is toegenomen, groep goed bij elkaar gebleven, efficiëntie, juiste info, de 

commissies werken goed, flexibiliteit vergaderingen door online-mogelijkheden. 

Verbeterpunten: dankzij commissies kan efficiënter vergaderd worden, maar de vergaderdruk neemt 

toe, stukken kunnen sneller, leeswijzer met wijzigingen in de stukken wat er veranderd is. Kijken 

voor extern netwerk (met adviseurs) om meer onafhankelijk aan info te komen dan de huidige weg 

via het SEC. 

   

3. Vaststellen notulen 

Concept notulen GMR Onderling d.d. 22 juni 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Examenreglement (instemming deel A) 

Discussie ontstaat over artikel 24 lid 4. Het is niet duidelijk hoe lang welke documenten (PTa’s, 

werkstukken etc.) moeten worden bewaard, voordat het wordt weggegooid. De secretaris koppelt 

het terug naar het CvB. Nieuw voorstel wordt per mail verstuurd en via de app-groep wordt 



 

notulen vergadering GMR onderling d.d. 21 september 2021 vastgesteld 16 november 2021 2/3 

iedereen erop geattendeerd. Op deze wijze kunnen we zo snel mogelijk reageren, zodat de regeling 

voor 1 oktober klaar is. 

5. Vakantierooster 2022-2023 (advies reguliere schoolvakanties, instemming roostervrijedagen) 

De GMR geeft positief advies op voorstel A, geen gebroken vakantieweken, en stemt in met de 

planning van de roostervrije dagen. De MR besluit over de nog niet toegekende dagen. 

 

6. Hoe werkt het Service en Expertisecentrum (SEC)?  

Toelichting met presentatie door Anja Teeuwen, directeur SEC 

Is het SEC een kostenpost of een Asset? Uitleg, waarom, waartoe, op welke wijze en uiteindelijk 

wat is het doel. Scholen ontlasten, ontzorgen en zorg dragen voor specifieke kennis die voor de 

aangesloten scholen toegankelijk is. De Plan Do Check Act (PDCA) cyclus monitoren. 

Ondersteuning op 6 gebieden. Vraag uit GMR: worden de scholen daadwerkelijk ontzorgd? Wordt 

op teruggekomen. Huidige formatie 17,2 FTE begroting SVOK 60 miljoen. Uitleg op de vraag 

ontzorgt het nu echt. Alle leden zijn van de toegevoegde waarde overtuigd ook al is het op de 

werkvloer niet bekend. Het SEC blijft kritisch naar zichzelf en over de verantwoordelijkheid die zij 

draagt. Er blijft ruimte voor verbetering en op welke wijze er door de middelen efficiënter in te 

zetten meer middelen overblijven voor de scholen. Uit de vergadering komt het idee om ook de MR 

in deze zienswijze mee te nemen. Nut en functie van het SEC mag breed duidelijk gemaakt worden. 

De presentatie is duidelijk en is goed ontvangen en zal gedeeld worden met de GMR. 

Verzoek is om vaker een presentatie aan de GMR te geven over actuele zaken die er spelen. Anja 

ontvangt graag een uitnodiging. 

 

7. Evaluatie “Corona-schoolperiode”, hoe verloopt opstart scholen binnen de Coronaregels?  

Opstart van de scholen, leerlingen in de pauzes verplicht naar buiten, werkt niet op elke school. 

Opgemerkt wordt dat de leerlingen nog erg moeten wennen aan het schoolgericht zijn, op tijd 

komen, spullen in orde en minder gebruik van de persoonlijke electronica. Ook wordt opgemerkt 

dat de groepsvorming hevig is binnen de groepen. Verzoek wordt soms gedaan of het Management 

Team (MT) van de school hier een rol in kan nemen. Vanuit de leerlingen wordt opgemerkt dat de 

leerlingen weer blij zijn om naar school te gaan. Er wordt ook opgemerkt dat de eerste toetsen onder 

de maat gemaakt zijn. Verwachting is dat er een lichte versoepeling zal zijn bij de examens. 

NPO-programma legt een (te) hoge druk op de docenten, maar ook voor leerlingen is het 

ingewikkeld door na schooltijd nog aan ondersteuningslessen te moeten deelnemen. 

 

8. Nieuws uit de MR’en  

a) Jac. P. Thijsse College: NPO-plan goed op de rit. 

b) Bonhoeffercollege:  

• functiemix akkoord gegaan 

• NPO-gelden is nog een discussie, instemming over het proces niet over de inhoud. Plan kan nog 

iets gewijzigd worden, er liggen nogal wat taken (zwaarte personeel groeit), wordt dit 

gefaciliteerd? Voorbeeld zijn de driehoeksgesprekken, leerlinggesprekken etc. die voor de 

herfstvakantie moeten plaastvinden. 

• Grote klassen in de onderbouw en kleine klassen bovenbouw 

a) Kennemer college h/v: volgende week vergadering nieuwe MR, op de agenda formatie en NPO 

c) Kennemer college mavo: geen nieuws 
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d) Kennemer beroepsgericht: prima start, aangepaste formatie voor instemming 

e) Kennemer college praktijkschool: er komt een leerling geledingen, met daarbij verkiezingen, is 

unicum 

 

9. Rondvraag  

a) Kleine sporadische declaraties doen is gedoe, wordt niet door iedereen herkent. Ook de 

administratie geeft aan dat het een gedoe is. Vanuit de administratie zou er een signaal naar het SEC 

moeten gaan of er een andere wijze is. ASt graag binnen de school terugkoppelen aan de 

administratie. 

b) LW: is er interesse voor een personeelsvereniging? (bedrijven hebben dit ook en geeft verbinding 

en werkt positief.) Is dit iets voor een peiling? GMR niet unaniem voor. Eerst peilen bij CvB. 

c) Voor KC beroeps: extra gelden, arbeidstoelage vanuit het OCW, MR stemt hier volgende week mee 

in, heeft positief gevolg voor het brutosalaris (+7%). Verbazing waarom alleen voor KC beroeps. 

Het is vreemd verdeeld, door OCW, over 15% van de Nederlandse scholen, aan scholen met 

uitdagende leerlingpopulatie.  

d) HL: op schoolniveau, onduidelijkheid over Magister/Zermelo en andere systemen bij KC beroeps 

en de vakschool. Ander leerlingvolgsysteem, waarom kan het niet gelijk zijn voor alle 

Kennermerscholen? Ingewikkeld en niet duidelijk voor ouder/voogd, met kinderen op beide 

scholen. Op school bespreekbaar maken. HL zal contact opnemen met de mentor. 

e) Volgende vergaderlocatie, goede ventilatie is voorwaarde. Bij het SEC vergaderen.  

 

10. Sluiting (circa 21.55 uur) 

 

 

 


