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Notulen GMR - CvB d.d. 21 december 2021 
 
Via Teams 
Aanwezig:  
personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR)(vice voorzitter), Peter Heere (PH), Hermien Jorna (HJ), Antoine 

Stock (ASt), Hanneke Vodde (HV), Leonie Weijling (LW), Marita Smits (MS) 
oudergeleding:  Marlies Oosters (MO), (voorzitter), Hans Luttjeboer (HL), Peter Dijk (PD), Gaby 

Schmidtgall (GS) 
leerlinggeleding:  Felien Heijdra (FH), Annelies Schilders (AS), Famke Boon (FB) 
CvB t/m punt 11:  Willem Baumfalk (WB), Anja Teeuwen (AT) 
SEC punt 1 en 5: Suzanne de Cock 
 
Afwezig: 
met afbericht:  Fred van Kruistum (FvK) (personeelsgeleding) 
  Lucas Warren (oudergeleding) 
 
Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters 
 
 
Aanvang 18.00 uur: evaluatie Koersplan  
Aanvang reguliere vergadering GMR-CvB 19:30 uur via Teams 
Er is een apart verslag van de evaluatie koersplan  
 

1. Opening vergadering 
Nieuw lid Gaby Schmidtgall, ouder namens Jac.P. Thijsse College (JPT), stelt zich voor, gevolgd door 
voorstelrondje. 
Agenda ongewijzigd, jaarplan passend onderwijs wordt als eerste behandeld. 
Inventariseren rondvragen 
Rondvraag met College van Bestuur (CvB) één vraag; voor GMR onderling twee vragen. 
 

2. Jaarplan passend onderwijs (toelichting Suzanne de Cock (SdC) 
SdC geeft toelichting aan de hand van een powerpoint presentatie. MS geeft korte aanvulling. Rectoren en 
directeuren hebben over dit onderwerp drie keer per jaar een reflectiemoment en zorgcoördinaten twee keer 
per jaar. Dit jaarplan is de start van meer planmatig gaan werken.  
Als antwoord op een observatie vanuit de personeelsgeleding dat het een belangrijk maar ook zorgwekkend 
stuk is, wordt aangegeven dat dit plan gaat over hoe ervoor te zorgen dat echt alle leerlingen goede 
ondersteuning kunnen krijgen.  
Leren leren wordt door leerlingen in bovenbouw ook gezien als waardevol, wellicht dat dit meer 
gestructureerd aanwezig moet zijn in alle leerlagen van het onderwijs. 
Vanuit de oudergeleding komt de observatie dat dit een goed en mooi uitgewerkt plan is, maar ook dat het 
voelt alsof dit erg op het proces gericht is, hoe docent ontwikkeld en getraind moet worden, maar hoe doe je 
dat met de leerlingen? Dat wordt gemist. Het gevoel leeft dat het te veel docentgericht is. De balans lijkt 
zoek. Hierop volgt een levendige discussie. 
Het jaarplan zal voortaan twee keer per jaar op de agenda van de GMR geplaatst worden, daarbij zal ook 
gekeken worden hoe de mening van leerlingen en ouders geborgd kan worden.  
 

3. Vaststellen notulen  
Concept notulen GMR-CvB d.d. 12 oktober 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 
Opmerking naar aanleiding van actiepunt over uitstroomrichting leerlingen Fourteens (FT): 

WB licht toe: Afgelopen jaar stroomden vijf leerlingen uit: één leerling is terug naar de oude basisschool, 
een naar tweetalig onderwijs (tto) brugklas, een naar twee mavo, twee naar speciaal onderwijs in Haarlem. 
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Komend jaar stromen 14 van de 15 leerlingen van FT2 uit naar 3e klas op het Voortgezetonderwijs (VO) van 
andere scholen: een deel Kennemercollege (KC) mavo, 2 Bonhoeffercollege (BC), een deel naar KC 
beroeps, Velesan en 1 KC havo. Hiervan zullen drie leerlingen, die naar KC beroeps waren doorverwezen, 
maar daar niet toelaatbaar waren, uitstromen boven de verwachting. Groot deel stroomt uit volgens eerder 
gegeven advies, dat nu duidelijker en geaccepteerder is. De ervaringen zijn erg goed en heeft geleid tot een 
gedifferentieerde brede uitstroom waarbij de leerling onderwijs krijgt dat bij de leerling past. 
 

4. Mededelingen voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
In het kader van haar opleiding over Duurzame inzetbaarheid heeft Jacqueline Kleine (casemanager 
inzetbaarheid) bij het JPT een onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn gepresenteerd aan het 
Bestuurlijk Overlegorgaan (BOO). Hierna zal een visiedocument gemaakt gaan worden voor Duurzame 
inzetbaarheid. Jacqueline wil ons graag meenemen in het hele traject en vraagt of er belangstelling is om de 
presentatie ook binnen de GMR of de commissie HR toe te lichten.  
  

5. Mededelingen voorzitter College van Bestuur (CvB) 
a) Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering: hiervoor is een Europese aanbesteding nodig. Dit traject is 
opgestart. 
b) Administratieve samenwerking met SOVON: januari of februari zullen op niveau van 
bestuursondersteuning de beide Service en Expertisecentra (SEC) een keer bij elkaar gaan zitten. Ook is er 
ambitie een aantal schoolleiders met elkaar kennis te laten maken om relatie schoolleiding - SEC onderling 
met elkaar te vergelijken om te kijken of daar synergie kan worden gecreëerd. Het gaat langzaam omdat 
fysiek bij elkaar komen nu niet makkelijk is te organiseren. Hierna neemt WB ons mee in wat het heeft 
opgeleverd.  
c) Oprichting Islamitische school in Beverwijk of Heemskerk: de aanvraag bij het ministerie is door de 
initiatiefnemers teruggetrokken. 
d) Corona update: als het Rijksbeleid wordt gevolgd hoeft de MR niet te worden geraadpleegd, als ervan 
wordt afgeweken dan wel de MR raadplegen (voorbeeld was de mondkapjesplicht). Een korte discussie volgt 
over “geen online onderwijs aan de onderbouw”. Uit de leerlinggeleding wordt aangegeven dat naar school 
komen goed is voor de socialisering, maar de effectiviteit van de lessen deze weken erg weinig opbrengst 
biedt. Examenleerlingen met z’n allen in een klas is risicovol voor docenten, niet alle docenten voelen zich 
daar veilig bij. Toch wordt door overheid en ook bestuur het waardevolle ervan ingezien, dit heeft geleid tot 
het beleid voor de kerst. De maandag na de kerstvakantie wordt onderwijs gestart online of fysiek. 
e) Herpositionering Kennemerscholen: na de zomervakantie heeft het tijd gekost om op te starten met 
samenwerking, dit loopt nu, de plannen van aanpak worden ingediend en de middelen worden daaraan 
gekoppeld. De MR’en worden hier voortdurend in meegenomen. 
f) Functiebeeld medewerker contractmanagement en facilitair: 
Vraag over pagina 2, punt 1, 8e streepje: lijkt of deze manager wijzigingen moet invoeren. AT, geeft uitleg 
en geeft als voorbeeld de schoonmaakcontracten voor de SVOK-scholen. Hierin kan rekening worden 
gehouden met de gedifferentieerde wensen van de afzonderlijke scholen. Deze manager kan daarbij 
voorstellen doen voor aanpassingen, waar de scholen uiteindelijk zelf over beslissen. Inhoudelijk staat dit 
dus correct. 
g) 10-14 onderwijs en medezeggenschap: 10-14 is een combinatie van primair onderwijs (PO) en voortgezet 
onderwijs (VO), met advies- en instemmingsrecht vanuit medezeggenschap van zowel VO als PO. Er wordt 
daarmee onvoldoende recht gedaan aan ouders die vanuit PO en VO niet vertegenwoordigd zijn in de 
respectievelijke medezeggenschapsorganen van het KC h/v en Fedra. Er komt een voorstel voor een 
bovenbestuurlijkemedezeggenschap die instemming behoeft van de centrale medezeggenschap van zowel 
SVOK als Fedra. De bevoegdheden van die bovenbestuurlijke medezeggenschap zijn onderhevig aan de 
instemming vanuit de centrale medezeggenschap van zowel SVOK als Fedra. De personeelsgeleding van die 
MR zal gevormd worden door personeel van zowel SVOK als Fedra. Medio januari zal het voorstel voor 
oprichting van deze bovenbestuurlijke MR ter instemming worden voorgelegd aan de GMR, plan is 
invoering met het nieuwe schooljaar.  
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6. Begroting (advies op hoofdlijnen) 
Commissie Financiën heeft vragen geformuleerd, die uitgebreid door het SEC zijn beantwoord. Advies is dat 
er wat beknopter geschreven kan worden, waardoor bepaalde onderwerpen begrijpelijker worden. 
Commissie Financiën geeft de GMR een positief advies over de begroting.  
 

7. Klachtencommissie  
AT geeft update: vorige vergadering is er ingestemd. De klachtencommissie wordt opgezet. Er ligt nog  
een vraag bij het Sovon, of de commissieleden van de klachtencommissie van het Sovon ook zitting willen nemen 
in de commissie van SVOK. De GMR heeft het recht ook een lid voor deze commissie aan te dragen.  
Heeft de GMR al een lid voor deze commissie op het oog?  
 

8. Verzuimprotocol (instemming)  
Is herijking van het bestaande protocol. Het BOO heeft positief geadviseerd aan het CvB. Dit document is al 
eerder behandeld en de commissie HR heeft het doorgenomen met Jacqueline Kleine. De vragen vanuit de 
commissie zijn beantwoord en de voorgestelde aanpassingen zijn overgenomen. De commissie HR kan zich 
vinden in dit stuk en geeft positief advies aan de GMR. 
 

9. Verzuimcijfers update  
Analyse op functie en leeftijd, erg duidelijk. De vergadering is positief over het duidelijke overzicht. 
 

10. Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) (instemming PGMR) 
WB en AT geven toelichting: onderzoek is verplicht onderdeel, dat kan via DUO of Spiegel. Uitkomsten zijn 
lastig te vergelijken als je regelmatig wisselt van methode. Deze twee methodes zijn naast elkaar gelegd en 
BOO heeft besloten het MTO van DUO af te nemen. Vanuit de vergadering wordt hier positief op 
gereageerd. Eind 2028 wordt opnieuw bekeken of het instrument is bevallen en tussentijds worden de 
uitkomsten van elk onderzoek geëvalueerd met de GMR.  
 

11. Rondvraag met CvB 
Er waren vorig schooljaar 3 potjes met extra geld (examengelden) vanuit de overheid i.v.m. de bijzondere 
situatie rondom de examens. Pot 1 was bedoeld voor docenten die extra herkansingen moesten nakijken. Pot 
2 was bedoeld voor de docenten die zich beschikbaar stelde voor het 3e tijdvak. En pot 3? Was dit geld niet 
bedoeld voor alle docenten/personeelsleden die betrokken waren bij de examens?  
Antwoord: er was wat vrijheid bij het derde potje en dat is per school naar eigen keuze ingezet. De PMR had 
daar instemming op. Vanuit de MR BC zijn er wel besprekingen geweest, dat het derde potje besteed ging 
worden aan het personeel dat extra werkzaamheden moest verrichten voor het extra tijdvak. Ook bij de 
andere scholen is de MR betrokken geweest. 
 
GMR onderling 
 

12. Verzuimprotocol (instemming) 
GMR stemt in met het verzuimprotocol. 
 

13. Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) (instemming PGMR)  
De PGMR stemt in met het voorstel om het Medewerkertevredenheidsonderzoek bij DUO af te nemen.  
 

14. Begroting (advies op hoofdlijnen)  
De GMR neemt het positief advies van de financiële commissie over en adviseert het CvB positief.  
 

15. Klachtencommissie  
Vraag ligt bij de GMR of wij een kandidaat aan kunnen dragen. De GMR heeft op dit moment geen 
kandidaat en stemt voor het deelnemen aan de algemene werving die het CvB zal uitzetten.  
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16. Onderzoek Duurzame inzetbaarheid  
Presentatie van het rapport door Jacqueline Kleine graag aan de gehele GMR. 
 

17. Rondvraag  
Raad van Toezicht (RvT) is op zoek naar een werkwijze om zo goed mogelijk contact te houden met de 
GMR. Voorstel vanuit de RvT om bij aanvang van het nieuwe schooljaar, samen met één persoon uit de 
GMR en het CvB te brainstormen wat de agendapunten zullen zijn voor de overleggen met de RvT voor het 
komende schooljaar. Wie stelt zich hiervoor beschikbaar? Hans de Roon stelt zich beschikbaar en Leonie 
Weijling wil helpen.    
 

18. Sluiting om 21.30 uur. 
 


