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Concept notulen GMR - CvB d.d. 12 oktober 2021 

Aanwezig:  

personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR)(vice voorzitter), Peter Heere (PH), Hermien Jorna (HJ), Fred van 

Kruistum (FvK), Antoine Stock (ASt), Hanneke Vodde (HV), Marita Smits (MS) 

oudergeleding:  Marlies Oosters (MO), (voorzitter), Hans Luttjeboer (HL), Peter Dijk (PD) 

leerlinggeleding:  Felien Heijdra (FH), Annelies Schilders (AS) 

CvB t/m punt 12:  Willem Baumfalk (WB), Anja Teeuwen (AT) 

 

Afwezig: 

met afbericht:  Leonie Weijling, (personeelsgeleding) 

  Paul Steeman (oudergeleding), Famke Boon (leerlinggeleding) 

 

Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter: 19.32 uur 

Nieuwe leden stellen zich voor.  

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Inventariseren rondvragen: HJ, plus een punt MO voor GMR onderling 

 

2. Vaststellen notulen  

Concept notulen GMR-CvB d.d. 1 juni 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 

Opmerkingen naar aanleiding van:  

 vraag enquête collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering: er is veel animo? 80% van de respondenten 

(180) reageert positief. Verder openhouden van de poll, maar nu met einddatum en onder de aandacht brengen 

zou meer duidelijkheid moeten geven.  

 Punt 14 van de notulen: vast percentage afdracht van de scholen, aan het Service en Expertisebureau (SEC) 

voor bovenschoolse taken van 6,5%, ook voor de NPO-gelden daar was de GMR niet blij mee.  De voorzitter 

vraagt aan Directeur SEC of al een overzicht is gemaakt van de kosten, de uitgaven en het bijbehorende 

tijdspad? Dit is nog niet gedaan en duidelijk is al dat die 6,5 % absoluut niet nodig zal zijn. In week 43 zal 

hierover meer duidelijk zijn en wordt dit gedeeld met de GMR. GMR heeft instemmingsrecht op de besteding 

van het bovenschoolse deel van de NPO-gelden door het SEC. 

 

3. Mededelingen voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Paul Steeman (oudervertegenwoordiger Kennemer havo/vwo (Kc h/v)) heeft aangegeven te willen stoppen, 

een nieuwe kandidaat voor de oudergeleding wordt gezocht door MR Kc h/v. 

 

4. Mededelingen voorzitter College van Bestuur (CvB) 

Wijziging leden en voorzitter Raad van Toezicht (RvT): WB geeft uitleg en samenvatting over kiesprocedure 

en uitleg welke kandidaten het zijn geworden. 
a) Corona update  

a. besmettingen lopen op, (nog) niet op grote schaal. Richtlijnen van de GGD worden gevolgd. 

b. NPO gelden zijn tevens bedoeld voor ondersteuning bij de Coronaproblemen. 

 3 interventies zijn uitgewerkt: cognitieve achterstand/vertraging, sociaal emotionele ontwikkeling en 

executieve vaardigheden. 

 Vraag over bestedingen NPO gelden ten aanzien van ondersteuning van achterstanden wegwerken: 

signalen zijn dat bijles, ondersteuning en hulp niet of nauwelijks gegeven wordt. Binnen Kc h/v is tekort 

aan personeel voor bijles, dit wordt ook binnen MR besproken, er wordt gezocht naar externe hulp. 

 (H)erkend wordt dat leerlingen slecht in hun vel zitten en dat er zelfs leerlingen depressief kunnen zijn. 

Uitleg is dat er plannen zijn om dit aan te pakken maar hoeveel en hoe is nog niet uitgewerkt, wel is 

ondertussen bekend dat dit probleem groter is dan eerder werd aangenomen. Vraag is of de leerlingen die 

hier behoefte aan hebben ook de weg gaan vinden, rol van mentoren zou moeten helpen, maar ervaren 

wordt dat leerlingen goed zijn in het verbloemen. Duidelijkheid omtrent dit traject is gewenst. 
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Communicatie over aanbod zou geoptimaliseerd kunnen worden. Vraag is of dit opgenomen is met de 

directie vanuit de leerlingenraad. Waar het CvB een rol kan spelen ligt op tafel. 

 

b) Update Supreme College en 10-14 onderwijs Fourteens 

Tweede jaar draait: aantal leerlingen bij SC circa 40 en 10-14 circa 70 

 Inspectie maakt zich zorgen (kwaliteit en lastig te volgen) over 10-14 onderwijs algemeen in Nederland. De 

manier van kijken naar het onderwijs is afwijkend wat betreft het reguliere onderwijs. De 

visitatiecommissie heeft dit in het gesprek meegenomen. Vraag is of er ook leerlingen uitgestroomd zijn. 

Onduidelijk welke kant leerlingen op zijn gegaan. Doel van de vraag is of de locatie optimaal is. Meerdere 

locaties zijn mogelijk en als voorbeeld wordt de ruimte op de mavo genoemd. WB doet navraag over 

uitstroom. 

 SC, nagedacht wordt over de locatie, over 3 jaar krijgt het SC een andere huisvesting, diverse scenario’s 

worden opengehouden. Via andere kanalen zou er meer interesse kunnen ontstaan voor het SC. Algemeen 

beeld is tevredenheid. 

 

c) Oprichting Islamitische school in Beverwijk of Heemskerk  

Twee personen hebben het voornemen om een nieuwe school te starten op basis van Islamitische grondslag, 

verzoek is ingediend bij Ministerie. Om te voldoen aan de voorwaarden, worden gesprekken gehouden met de 

besturen van de bestaande middelbare scholen in de regio. De reguliere scholen zouden te weinig gericht zijn 

op de Islamitische geloofsovertuiging. Het CvB heeft geen duidelijkheid kunnen krijgen over de doelen of 

overtuiging van deze nieuwe schoolvorm. Of het haalbaar is zal twijfelachtig zijn. De scholen uit de regio 

zullen met de wethouder van onderwijs uit de gemeente een advies opstellen voor het Ministerie van 

Onderwijs.  

 

d) Contract Arbodienst (instemming PGMR) 

Lopend contract wordt verlengd met anderhalf jaar. Het deel van de huidige overeenkomst ten aanzien van 

duurzame inzetbaarheid wordt niet verlengd, dit heeft de Casemanager Inzetbaarheid in haar portefeuille. In de 

komende periode zal SVOK hierover een visie ontwikkelen en daarna middels een aanbesteding een passende 

arbodienstverlener zoeken. 

 

5. Koersplan (huidige status en proces) 

Het huidige koersplan loopt van 2017 tot en met 2021. Het nieuwe koersplan met de nieuwe speerpunten 

wordt gevormd vanuit CvB en directies, gespreksronde met de stakeholders gaat volgen. Alle ontwikkelingen 

binnen en buiten de scholen zullen hierin meegewogen worden. Ook in het nieuws zijn veel ontwikkelingen 

wat betreft vormen van onderwijs, welke ook opgenomen zullen worden in het plan (de wereld van morgen, 

duurzaamheid e.d.). Tijdpad: over circa een maand zal worden gestart en uitwerking aan het eind van het 

schooljaar. Corona heeft een vertraging veroorzaakt wat betreft vorming plannen. De GMR, een van de 

stakeholders, zal betrokken worden aan het begin (vorming van de contouren van het plan), in het midden 

(toetsing van het proces) en eind (instemming). 

WB geeft korte uitleg wat het koersplan is. Het is een soort schoolplan, maar dan voor alle scholen samen, dus 

voor de stichting. 

 

6. Kaderbrief 2022  

De financiële commissie heeft vragen geformuleerd om op punten meer duidelijkheid te krijgen. Deze zullen 

gedeeld worden met de GMR leden en vervolgens beantwoord worden in overleg tussen financiële commissie 

en het SEC, begin november. 

Verzoek om wijzigingen in de kaderbrief beknopt weer te geven. Volgend jaar zal getracht worden de stukken 

tekst die aangehaald worden uit het koersplan, eruit te laten. 

Er is geen adviesrecht (formeel bestaat er geen kaderbrief). Aangezien op basis van de kaderbrief de begroting 

wordt gemaakt, vindt het CvB het wenselijk dat de GMR hier een adviesrecht in heeft. Dan kan worden 

bijgestuurd en uiteindelijk een mooie begroting worden opgesteld. 

Er wordt gewerkt aan een jaarplan voor de stichting, deze zal tzt gedeeld worden met de GMR. 
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7. Klachtencommissie  

Tijdens de onderlinge vergadering van de GMR op 22 juni jl. over oa. een interne klachtencommissie heeft 

GMR terugkoppeling gegeven aan CvB. Deze punten zijn overgenomen door het CvB.    

Het ging om de voorwaarden om onafhankelijkheid te borgen en verschil in kosten tussen landelijk en interne 

commissie. 

Op dit moment wordt bekeken of er een samenwerking met het SOVON kan worden aangegaan om expertise 

en kosten te delen, waardoor kosten gereduceerd kunnen worden.  

Vraag is of de GMR met inbegrip van deze aanpassingen dit traject nog steeds als haalbaar ziet. 

 

8. Uitbreiding formatie Sec (instemming)  

Uitbreiding is bedoeld ter ondersteuning bij onderhoud gebouwen en (facilitaire) contracten, zoals 

schoonmaakbedrijf voor alle scholen; strakkere aansturing is daarbij nodig. 

Bovenschools wordt centraal gecoördineerd. 

0,8 fte, € 70.000 op jaarbasis, de functie betaalt zichzelf terug (nu al besparing op collectief 

schoonmaakcontract van circa €150k). Het betreft een uitgebreide en zware functie. 

 

9. Eigen risico Ziektewet (ter informatie)  

Re-integratie is nu uitbesteed (UWV). Voorstel naar het BOO: eigen risico naar de scholen toetrekken.  

Wet medezeggenschap vereist geen toestemming maar GMR wordt hierin wel meegenomen. 

 

10. Nationaal Programma Onderwijs  

Alle medezeggenschapsraden zijn akkoord gegaan met de uitgewerkte NPO-plannen per school. 

Er zijn niet voldoende mensen om te voldoen aan de behoeften van oa bijles en begeleiding. 

Docenten mogen beperkt boven hun aanstelling uitbreiding van werkzaamheden krijgen om aan de behoefte te 

kunnen voldoen.  

Zorgen worden geuit vanuit de GMR: 

 wordt er door leerlingen voldoende gebruik gemaakt van het aanbod? 

 Zijn de mogelijkheden voldoende bekend bij de leerlingen? 

 Is het verplicht of is het vrijwillig mogelijk om er gebruik van te maken. 

 Groepen moeten klein zijn om effectief te zijn. 

 Bijlessen zijn niet zichtbaar (Bonhoeffercollege), ook niet voor leerlingen die het graag willen. 

 Leerlingen die vragen om bijles of ondersteuning worden geweigerd (Kc h/v). Leerlingenraad is hier actief 

mee bezig maar heeft het gevoel dat directie hier niets mee doet of heeft gedaan. CvB neemt hier een rol in 

richting rectoren en directeuren. 

 Examenleerlingen hebben maar één jaar de tijd om achterstanden in te lopen. 

 Binnen Kc Beroeps loopt het na moeizame start nu goed. Externe trajectcoach wordt ingehuurd. 

 

11. Herpositionering Kennemerscholen 

Uitleg aanleiding voor de nieuwe GMR leden: forse daling leerlingaantallen de afgelopen 8 jaar 
(demografische ontwikkelingen kunnen niet alleen de oorzaak zijn) wegblijven of andere school kiezen is wel 

het geval. Onderzoek was nodig en uit de analyse kwam dat er een ernstig imago probleem was. Plannen om 

hier verandering in te brengen was en is een lang traject waarbij diverse stakeholders betrokken zijn geweest 

en waar de GMR in meegenomen is. Vormgeving is bekend en wordt nogmaals uitgelegd. 

a. Inzet op een stevige identiteit en publiciteit moet vruchten afwerpen, de MR’en en stakeholders zijn hier 

nauw bij betrokken (stil aan het front, de wens was meer informatie en wordt als gemis ervaren om de 

nieuwe ouders, basisscholen en basisleerlingen op een juiste wijze te kunnen informeren wat betreft 

richting en mogelijkheden wat de scholen kunnen bieden). 

b. Vullen de plannen elkaar aan of beconcurreren ze elkaar, is ook een vraag die speelt, tempo in 

ontwikkeling en communicatie ontbreekt. Vanuit het CvB wordt aangegeven dat er wel hard aan wordt 
gewerkt, het gaat voorruit, maar graag was gezien dat het sneller zou gaan. 
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12. Rondvraag met CvB  

Het schijnt dat er een verplichte taak als docentvertegenwoordiging komt (een docent wordt aangewezen met 

de bedoeling om informeel informatie te geven en die benaderd kan worden door docenten om door te geven 

wat reilt en zeilt). 

Dit is niet bekend bij het CvB. Wel heeft SVOK-academie een programmaraad met docenten die hiervoor uren 

kregen. Aangeven wordt dat het niet de bedoeling is dat er docentvertegenwoordiging is of aangemoedigd 

wordt. 

 

GMR onderling 
 

13. Kaderbrief (advies)  

Wat willen we graag terugzien in de begroting? Punten die GMR belangrijk vindt op basis van haar 

activiteitenplan komen puntsgewijs in de vragenlijst, nav de kaderbrief, die doorgestuurd wordt naar de GMR 

leden. Daarna worden die vragen besproken met het SEC en de financiële commissie GMR. 

GMR gaat akkoord met de werkwijze die de financiële commissie volgt en geeft positief advies op de 

kaderbrief. 

 

14. Klachtencommissie 

Vanuit de GMR is ingebracht om samen te werken met een andere scholenstichting, de vraag is of CvB dit 

door mag zetten. Na de toezeggingen van het CvB over waarborgen onafhankelijkheid (zie memo CvB d.d. 12 

oktober jl.) gaat de GMR akkoord met het doorzetten van het huidige traject van een interne 

klachtencommissie. 

 

15. Uitbreiding formatie SEC (instemming) 

Inhoudelijk kan GMR zich vinden in het voorstel, maar uitbreiding SEC in tegenstelling tot leerlingdaling, 

voelt niet goed. Is de noodzaak gerechtvaardigd? Vanuit de schoolbesturen en concierges is het wenselijk. De 

directeur SEC gaf aan dat de functie al is terugverdiend door de  

€ 150.000,= besparing op het schoonmaakcontract. De GMR concludeert dat dat voor de komende twee jaar 

geldt, maar wil toe naar structurele kostenbesparing. 

GMR stemt in onder de voorwaarde van regelmatig inzicht in kosten/baten en dat deze functie geen extra 

kostenpost mag zijn in de totale begroting (kostenneutraal) (halfjaarlijks overzicht/overleg). 

 

16. Contract Arbodienst (instemming PGMR)  

De PGMR stemt in met het voorstel.  

 

17. Rondvraag  

PD sluit zich aan bij de commissie financiën en commissie HR & Juridisch (laat dat echter van het onderwerp 

afhangen). 

HL sluit zich aan bij de commissie communicatie. 
Er is een wens om de stukken weer in hardcopy te ontvangen. De secretaris neemt contact op met het SEC. 

 

18. Sluiting exact om 22.00 uur. 


