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Notulen ONDERLINGE GMR VERGADERING d.d. 1 februari 2022 

 

Locatie: online via Teams 

Aanwezig:   
Personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR)(vice voorzitter), Peter Heere (PH), Fred van Kruistum 

(FvK), Antoine Stock (ASt), Hanneke Vodde (HV)  
Oudergeleding:  Marlies Oosters (MO) (voorzitter), Hans Luttjeboer (HL), Gaby Schmidtgall 
Leerling geleding:  Famke Boon (FB) 

SEC punt 7 en 8: punt 7 Anja Teeuwen (AT) en punt 8 Jacqueline Kleine (JK) 
  
Afwezig:  

Met afbericht:  Felien Heijdra, Annelies Schilders, Leonie Weijling, Marita Smits, Hermien Jorna, 
Lucas Warren , Peter Dijk 

  
Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters  
 

 

Aanvang 19:30 uur (planning is tot circa 22.00 uur)  

1) Opening vergadering 19.40 uur ivm problemen met inloggen van de oudergeleding 

 

2) Vaststelling agenda : geen aanvullingen 

 

3) Mededelingen voorzitter  

a) Kiescommissie Ondersteuningsplanraad (OPR) wie wil zitting nemen? Marita wil dit graag doen. 

Tijdens dit overleg zijn er verder geen vrijwilligers. Degenen die niet hebben deelgenomen worden 

gepolst. 

Tijdens het overleg op 3 november van de Financiële Commissie en het Service en Expertisecentrum 

(SEC) zijn kort de mogelijkheden besproken voor het invullen van de “vrije ruimte” inzake de 

werkkostenregeling (arbeidsvoorwaarden). Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel beslag de vaste 

onderdelen leggen op de vrije ruimte. Het fietsplan slokt veel budget op. Moet dit vervangen worden of 

kan dit blijven. Marc de Bie zal inzage geven in de cijfers hierover. Wellicht moet er nog een poll 

uitgezet worden om de belangstelling te polsen en misschien kan dit breder getrokken worden of er nog 

wensen/ideeën onder het personeel zijn. Bijvoorbeeld sport en bewegen kan aansluiten bij de 

doelstelling van betere duurzame inzetbaarheid  

Vanuit het SEC kreeg de voorzitter in januari de terugkoppeling dat eind jan/begin februari bekend is 

hoeveel er al is gebruikt van de regeling, dan weten we ook welke vrije ruimte overblijft. Het SEC komt 

erop terug, de secretaris bewaakt dit. 

b) Voor de nieuw te vormen Klachtencommissie hebben zich zeven kandidaten gemeld. Waarschijnlijk 

worden er zes uitgenodigd voor een gesprek. Namens de GMR neemt Leonie deel aan deze gesprekken. 

c) De secretaris van de MR Kennemercollege havo/vwo (KC h/v) gaf als tip naast de notulen die 

gepubliceerd worden een samenvatting te maken met de belangrijkste punten per agendapunt. Dit om te 

voorkomen dat de achterban de notulen niet zal lezen. Wat is jullie mening daarover? 

Mening GMR in het kort: over het algemeen vinden de leden dat de huidige notulen kort, bondig en 

goed leesbaar zijn. Goed uitgelichte kopjes kunnen helpen bij het lezen van de notulen.   

 

4) Vaststellen notulen 

a) Concept notulen GMR Onderling d.d. 16 november 2021  

Opmerkingen: blz 3 kleine correctie 8d laatste zin “niet gecommuniceerd” moet zijn “niet op tijd 

gecommuniceerd”. Actielijst is afgerond. Met inbegrip van de wijziging worden de notulen vastgesteld. 

b) Ter informatie: concept notulen GMR-CvB d.d. 21 december 2021 

Naar aanleiding van de notulen alvast een aantal aandachtspunten: 



 
 

Notulen onderlinge GMR vergadering d.d. 1 februari 2022, vastgesteld d.d. 19 april 2022 

 
2/4 

i) punt 3 actiepunt uitstroom Fourteens: wenselijk is om goed te monitoren hoe het met de leerlingen 

gaat na de reguliere doorstroom. Graag op agenda met College van Bestuur (CvB). 

ii) Pagina 3, potjes met extra examengelden, communicatie en verdeling is onduidelijk, bij oa KC mavo. 

Afwachten of dit op de volgende agenda moet. 

c) Verslag Evaluatie Koersplan  (ter accordering) aanpassing op p3 in stukje leerlingen in de GMR: tekst 

is door de VZ GMR aangepast: “niet alle leerlingen in de GMR hebben zitting in de MR van hun school”. 

Verslag is, met inbegrip van de wijziging, akkoord. 

 

5) Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SVOK 2021  

Geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag gaat in deze vorm naar het SEC en wordt opgenomen in het 

SVOK jaarverslag. 

 

6) Welke rol voor GMR in traject Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)  

HJ neemt namens de GMR deel aan het overleg dat op 20 januari is geweest met DUO.  Daar is de 

basisvragenlijst doorgenomen en de planning definitief gemaakt. Enkele vragen zijn toegevoegd over 

Corona en duurzame inzetbaarheid. Tevens is binnen Bestuurlijk Overleg Orgaan (BOO) besproken of 

het SVOK voldoende doet op gebied van seksueel overschrijdend gedrag, voorstel is om een paar 

vragen op te nemen over hoe veilig medewerkers zich voelen. Fijn dat ook de GMR betrokken is in het 

overleg met DUO.  

Verzoek vanuit het SEC: willen de GMR leden aan de MR’en op hun eigen scholen vragen aandacht 

aan het MTO te besteden naast de communicatie die vanuit het SEC zal worden opgezet (doel zoveel 

mogelijk respondenten (liefst minimaal 75% per school). Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 

personeelsleden meewerken aan het onderzoek, zodat goede conclusies getrokken kunnen worden op 

basis van de respons.  

 

7) Toelichting jaarplan van het SEC en de status tot nu toe (door Anja Teeuwen, directeur SEC) 

AT licht aan de hand van een powerpoint presentatie toe waar het SEC staat en wat de hoofddoelen zijn, 

presentatie wordt nagestuurd. Doel van het jaarplan van het SEC is zo systematisch en planmatig 

mogelijk te werken om ambities van SVOK (bovenschoolse ambities) waar te maken. Evaluatie vindt 

uiteindelijk ook plaats met BOO en School Managment Overleg (SMO). 

i) SMO, nieuwe term, uitleg volgt, bestaat uit conrectoren en teamleiders. Met name tactische 

onderwerpen worden besproken.  

ii) Binden en Boeien wordt interessant gevonden, binden en boeien van (nieuwe) docenten. Niet altijd 

wordt dit zo ervaren, veel nieuwe docenten die al heel snel (binnen een half jaar) uitstromen of 

regelmatig ziek zijn. Belangrijk maar moeilijk onderwerp. Docenten maken de school. In deze fase van 

het traject is informatie verzamelen belangrijk en bijtijds in gesprek gaan met deze docenten en kijken 
waar bijgestuurd kan worden met de focus op binden en boeien. Telkens wordt gekeken welke 

speerpunten hiervoor nodig zijn. 

iii) Wat houdt de centrale examencommissie in? Het is een examencommissie die sinds dit schooljaar bij 
wet verplicht is gesteld en houdt zich bezig met naleving regels en bij onrechtmatigheden de knelpunten 

in kaart te brengen en te verbeteren. 

 

8) Presentatie van rapport Duurzame inzetbaarheid  

(door Jacqueline Kleine (JK), casemanager inzetbaarheid) 

i) JK geeft presentatie waarbij de sheets worden besproken die voor haar het meest belangrijk waren 

tijdens haar studie. Daarbij is de theorie van het “Huis van Werkvermogen” de meest aansprekende 

vorm om mee in gesprek te gaan met werknemers. 

ii) Basis voor een goede inzetbaarheid is de gezondheid, lichamelijk en geestelijk. Verder kennis en 

vaardigheden en verder randvoorwaarden zoals welbevinden, werkdruk, inhoud en eisen van je werk, 

contact leidinggevende enz. bepalen je werkvermogen. Dit is bepalend voor het plezier en welbevinden 

in het werk. Ook de omgeving buiten school speelt een grote rol, het sociale netwerk heeft ook een 
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sterke rol. Als pilot is de Werkvermogensmonitor uitgerold op het JPT, dit heeft goede indicatie 

gegeven van de bruikbaarheid van die monitor. 

iii) Het is zaak eerder te signaleren dat er een verminderd werkvermogen ontstaat, interventies zouden 

ingezet kunnen worden om de val in werkvermogen naar een dieptepunt en het verzuimgedeelte te 

vermijden. Win win, de medewerker herstelt sneller en ook voor de organisatie gunstig door minder 

uitval. Op 1 maart geeft JK een workshop aan het BOO om de eerste start te maken voor een visie op 

duurzame inzetbaarheid. Daarna is het zaak draagvlak te creëren. 

iv) Een discussie ontstaat wat de juiste manier is hiervoor draagvlak te creëren. Kan dit door een Task 

Force op te zetten, om de ideeën van BOO te “fine tunen”? Welke personeelsafvaardiging neemt hierin 

zitting, PGMR, PMR of andere medewerkers? Dit op korte termijn binnen de MR’en bespreken. De 

GMR-leden nemen dit mee terug naar de MR’en op hun scholen. 

 

9) Nieuws uit de Mezeggenschapsraden (MR’en) 

a) Jac. P. Thijsse College (JPT) 

- MR is bezig met evaluatie taakbeleid: veel minder in taken meer in het goede gesprek. 

- Er komt een presentatie over de financiering van het Supreme College (SC). Dit zou goed verder 

gecommuniceerd moet worden met MR Bonhoeffercollege (BC), officieel gaat alleen MR JPT hierover. 

Het SC is inmiddels geaccrediteerd als internationale (MYP) school. 

- Voorzitter MR heeft meegegeven om te vragen hoe om te gaan met Corona “gedoe” met betrekking tot 

herkansingen en overgangsnormen en wat het effect zal zijn op de examenresultaten. Is hier beleid over? 

Voorzitter neemt dit mee in overleg met CvB voor volgende vergadering met GMR. 

b) Bonhoeffercollege (BC) 

Meest is opgevallen discussie hybride onderwijs en ventilatie en daarover is gesproken met het 

schoolbestuur. 

c) Kennemer college h/v (KC h/v) 

Op dit moment niets. 

d) Kennemer college mavo (KC mavo) 

Bezig met werving nieuwe leerlingen en spannend ook in verband met de herpositionering KC. Over de 

PR heeft school nog vraagtekens. Wat opviel is dat vanuit het SVOK informatie naar de basisscholen 

wordt gestuurd met informatie over de SVOK-scholen met daarin linkjes naar filmpjes van de scholen. 

De Castricumse scholen presenteerden daarbij de filmpjes twee weken eerder dan de mavo, dat betekent 

twee weken langer zichtbaar tijdens het traject van vorming van de schoolkeuze bij ouders en leerlingen. 

De titel van de nieuwsbrief aan de basisscholen is verwarrend: Social Schools? Niet alle basisscholen 

gebruiken die “tool” als communicatie middel.  

Vellesan timmert harder aan de weg en doet dit al vele jaren. Het is wenselijk om dit met het CvB te 

bespreken. Voorzitter neemt dit mee in eerste overleg met CvB. 
Er is een voordeel, er worden nog wel leerlingen in school gehaald voor sfeer en beleving. Dit zou tot 

meer instroom kunnen leiden. 

e) Kennemer beroepsgericht (KC beroeps) 
- Op zoek naar nieuwe leerlingen, fysiek openhuis gaat bijna volledig door en online openhuis. Bezoekers 

komen met één ouder geen broertjes en zusjes, belangrijk voor sfeerproeven en laten zien wat er kan 

binnen de school. Kennislesjes met de basisscholen ging helaas niet door.  

- Op zoek naar teamleider onderbouw, een zorgcoördinator en leerjaarcoördinator onderbouw. 

Personeelsbeleid is grote zorg, hopelijk kan het thema Binden en Boeien uiteindelijk voor verlichting 

zorgen.   

f) Kennemer college praktijkschool 

Geen berichten 

g) Leerling JPT:  

gesprekken over gevolgen van Corona zijn dominant aanwezig en ook daar wordt gezocht naar 

oplossingen. Er is op dit moment veel lesuitval, veel lege lokalen en veel leerlingen hebben toetsen 

gemist. Veel in quarantaine of ziek, niet heftig maar wel veel. Docenten moeten meer nakijkwerk en 
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meer inhaaltoetsten maken. Soms kunnen leerlingen online les aanvragen via Teams, is niet overal 

mogelijk.  

h) Binnen de GMR zijn docenten die opmerken dat hybride onderwijs gegeven wordt en dat dit geen extra 

moeite hoeft te kosten. Niet alle docenten herkennen dit. Alle lessen gaan voor alle leerlingen door 

(hybride), dit geldt echter niet SVOK-breed. 

i) Lessen vallen niet allemaal uit en leerlingen weten wel wat ze thuis kunnen doen met behulp van 

studiewijzers en info via teams. 

 

Rondvraag  

Een mededeling: verzuimprotocol. De praktijkondersteuner zou in de meeste gevallen in contact moeten 

treden bij verzuim, verandering hierin is dat het direct via de bedrijfsarts gaat en dat de bedrijfsarts 

contact heeft met de verzuimer. Protocol verandert niet maar de praktijkondersteuner is als schakel er 

tussenuit. 

 

10) Sluiting 21.50 uur  

 

 


