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Notulen onderlinge GMR vergadering d.d. 16 november 2021 

 

Locatie: SCN Koning Willemstraat 1 1901 CA Castricum 

 

Aanwezig:  

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

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

Smits (MS) 

oudergeleding:  Marlies Oosters (MO), (voorzitter), Hans Luttjeboer (HL), Lucas Warren 

(LuW), Rikkert van Schagen (RvS) 

leerlinggeleding:  Felien Heijdra (FH),  

Via Teams online: Leonie Weijling (LW)  

 

Afwezig: 

met afbericht:  Famke Boon (FB), Peter Dijk, Peter Heere, Annelies Schilders 

 

Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters 

 

1) Opening vergadering 19.37 uur: welkom Lucas Warren (directeur basisschool, ouder 

Kennemer h/v) en Rikkert van Schagen (sales manager, ouder JPT)  

Kort voorstelrondje. Uitleg en toestemming voor het opnemen (telefoon) van de 

vergadering. 

 

2) Vaststelling agenda  

 Herpositionering bij nieuws uit de MR. 

 

3) Mededelingen voorzitter 

a) vergadering Raad van Toezicht (RvT) – Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) dd 13 december 2021 eind van de middag 16.30 uur.  

- Punten van inbreng herpostionering Kennemer College (KC). Achterstanden, grote 

verschillen en motivatie (NPO), Accountantskosten 40% stijging. 

- Aanwezig: HdR, HV, MO, FH, LW, RvS en FB 

b) Uitkomst poll inzake collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

- enquête uitgezet onder het personeel om te achterhalen hoe hoog interesse voor 

vrijwillige deelname aan de AOV is. De respons komt van circa 38% van het personeel. 

80% van deze respondenten, personen die reeds deelnemen en de geïnteresseerden, wil 

deelnemen aan de collectieve AOV. 

- De GMR adviseert om de collectieve AOV in te voeren (opt out methode) en zal het 

College van Bestuur (CvB) vragen dit in gang te zetten.  

- Vraag aan het CvB: wat nu als er veel leden opt out kiezen? Welke (financiële) 

gevolgen heeft dit voor de SVOK? 
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c) GMR commissies update 

De commissie Financiën heeft twee keer vergaderd met het Service en Expertisecentrum (SEC) 

Commissie HR & Juridisch is uitgesteld tot januari: secundaire arbeidsvoorwaarden zouden 

besproken worden. Op dit moment is de financiële ruimte nog niet duidelijk, fietsplan slurpt 

een groot gedeelte op en de ruimte is beperkt. In januari kan meer duidelijkheid gegeven 

worden over de mogelijkheden. 

 

4) Vaststellen notulen 

a) Concept notulen GMR Onderling d.d. 21 september 2021, worden zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

b) Ter informatie: concept notulen GMR-CvB d.d. 12 oktober 2021. Tekstueel geen 

opmerkingen. Acties zijn uitgevoerd en afgerond. 

Naar aanleiding van:   

- Pagina 2 bij B uitstroom Fourteens: één leerling is uitgestroomd en wel naar de mavo KC. 

Uitstroom komend jaar 15 leerlingen, hopelijk naar diverse KC-scholen. 

- Islamitische school, gemeente is erop tegen, scholen in de omgeving mogen advies 

uitbrengen en dit is een negatief advies (bron krant). Heeft de GMR hier nog wat over te 

zeggen, nee, is buiten de GMR haar invloedssfeer. Als de school in Beverwijk zou komen 

zou het zeker invloed hebben op de leerlingsamenstelling en aantallen. Punt meenemen in 

vergadering GMR-CvB d.d. 21 december 2021. 

 

5) Klachtenregeling (instemming)  

De GMR heeft advies gegeven inzake onafhankelijkheid van de leden, dit is overgenomen en 

toegevoegd aan de klachtenregeling. De GMR stemt in met de nieuwe klachtenregeling. 

 

6) Kaderbrief SVOK begroting 2022 (advies) (update vanuit Financiële Commissie (FC)) 

- Aantal vragen zijn gesteld en beantwoord: ventilatie op bijvoorbeeld Bonhoeffercollege 

wordt uitgevoerd in zomer 2022. Gemeente draagt 30% bij waarvan 90% bij aanbesteding 

en 10% bij oplevering. 

- Supreme College (SC) en Fourteens (FT) wordt nog aan bijgedragen op projectbasis, dat is 

tijdelijk (twee jaar is het nieuwe ijkpunt?) FT heeft veel nieuwe leerlingen. 

- Ratio eigenvermogen, bovengrens van wat de overheid voorschrijft, is netto 500k, dit 

wordt gebruikt om talentvolle docenten in dienst te houden.  

GMR brengt positief advies uit over de kaderbrief. 

 

7) a) Begroting SEC en Bestuur 2022 (advies) 

Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen en wat er verder ter tafel kwam heeft de 

Financiële Comissie een uitleg gekregen van het SEC.  

Vragen zijn gesteld over de verhoging van de huur 8%. Uitleg is indexering van de 

afgelopen jaren is nu pas toegepast. 

Verhoging kosten accountant PWC 40%: het SEC geeft aan dat er op dit moment een 

status quo is, vanwege drukke werkzaamheden rond de financiën (oa. vereenvoudiging 

bekostiging voortgezet onderwijs en verantwoording NPO-gelden), volgend jaar wordt 

waarschijnlijk naar een alternatief gezocht, dat is aan de RvT. 

P6, post 3115 scholing/kwaliteitszorg, wat is oorzaak van toename van ruim 123K? 
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b) Verantwoording NPO gelden binnen Service en Expertisecentrum (SEC) 

Verantwoording van de NPO-gelden (begroting paragraaf 4.5) is geen equivalent van 6% 

afdracht van de scholen, het blijkt veel lager uit te vallen (162K). Vaste werknemers van het 

SEC houden zich bezig met de inzet en verantwoording van de NPO gelden. Voor het 

“gewone” werk dat hierdoor blijft liggen wordt expertise ingehuurd. 

De GMR brengt positief advies uit op de begroting 2022 SEC (inclusief Bestuur). 

 

8) Nieuws uit de MR’en  

a) Jac. P. Thijsse College  

Het RIVM schijnt nu te adviseren in alle klaslokalen een CO2 meter op te hangen. Zijn de 

andere scholen daar ook mee bezig? Kan aanschaf centraal geregeld worden om kosten te 

besparen bij inkoop?  

De GMR vraagt zich af wat het protocol is als zo’n meter afgaat? Wat dan, allen het lokaal 

uit? Is hier aandacht aan besteed? KC is nog niet voorzien van CO2 meters. 

b) Bonhoeffercollege 

MR heeft positief advies op de begroting 2022 uitgebracht.  

c) Kennemer college h/v 

zwarte cijfers in 2022. Verder is er veel aandacht voor de communicatie tussen Management 

Team en personeel, moeten er meer vergaderingen komen? 

Bevorderingseisen worden onder de loep genomen en aangepast (onderbouw) 30 november 

worden deze voorgelegd aan de MR. 

d) Kennemer college mavo 

Herpositionering bovenaan de lijst, studiedagen zijn geweest en dat is goed geweest en 

eenieder kon zijn idee kwijt. Directie heeft aangegeven dat havo wordt opgestart. Hiervoor 

is een projectleider havo aangesteld. Wens vanuit de docenten is dat die meer zichtbaar zou 

moeten zijn voor docenten, leerlingen en ook om de school te leren kennen. De vacature 

voor de projectleider was niet op tijd gecommuniceerd. 

e) Kennemer beroepsgericht 

Geen nieuws 

f) Kennemer college praktijkschool 

Er moet nog overleg plaatsvinden 

 

9) Rondvraag  

Ondersteuningsplanraad (OPR): er komen komend schooljaar vacatures vrij voor ouder- en 

personeelsgeleding en daar moet een werving voor opgezet worden. Route ligt er en als het 

goed is zal dit netjes worden gevolgd. Wens vanuit de GMR om een conceptbrief voor 

werving aan te leveren vanuit de OPR aan de MR’en van de scholen.  

 

Compliment voor de tijdbewaking. 

 

10) Sluiting 20.57 uur. 

 


