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Notulen GMR - CvB d.d. 15 maart 2022 

Aanvang vergadering GMR-CvB 19:30 uur bij het Supreme College 

 

Via Teams 

Aanwezig:  

personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR)(vice voorzitter), Hermien Jorna (HJ), Antoine Stock (ASt), 

Hanneke Vodde (HV), Leonie Weijling (LW), Marita Smits (MS) 

oudergeleding:  Marlies Oosters (MO), (voorzitter), Hans Luttjeboer (HL), Gaby Schmidtgall (GS) 

leerlinggeleding:  Felien Heijdra (FH), Famke Boon (FB) 

CvB t/m punt 8:  Marga Nievelstein (MN), Anja Teeuwen (AT) 

Afwezig: 

met afbericht:  personeelsgeleding: Peter Heere 

  oudergeleding: Lucas Warren, Peter Dijk  

  leerlinggeleding: Annelies Schilders 

 

Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters 

 

1. Opening vergadering  

Welkom Marga Nievelstein, rector Bonhoeffercollege die, samen met Anja, Willem Baumfalk (WB) vervangt 

die wegens ziekte afwezig is, korte kennismaking met GMR.  

Vaststelling agenda: na punt 9 twee agendapunten toegevoegd: nl. vergadering GMR-RvT en rooster van 

aftreden. 

Inventariseren rondvragen: HL, GS en MO: uitval lesuren - voor CvB rondvraag 

 

2. Vaststellen notulen  

Concept notulen GMR-CvB d.d. 21 december 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 

Opmerkingen nav punt 11: verdeling potjes is nog niet helemaal duidelijk hoe dit binnen SVOK was geregeld; 

gesprek is gevoerd binnen MR, komende week eindgesprek MR met directie met uitleg (er was nog 

onduidelijkheid over).  

 

3. Mededelingen voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

a) Ter kennisname: GMR heeft WB een sap (groente/fruit) pakket gestuurd met beterschapswensen. 

 

b) Herkansingen overgangsnormen (update)  

herkansingen en overgangsnormen is over gesproken in Schooloverstijgend managementoverleg (SMO). Alle 

scholen zijn het unaniem met elkaar eens dat dit schoolspecifiek beleid is en samenhangt met hun 

onderwijskundige visie. In deel A van het examenreglement is mogelijkheid voor extra herkansingen geregeld. 

De rest zal binnen de scholen (MR’en) zelf geregeld (moeten) worden. 

 

c) Evaluatie meldcode huiselijk geweld (update) 

Meldcode huiselijk geweld is nu wettelijk vastgelegd in het zorgplan (volgens richtlijnen vanuit de overheid) 

Toen dit onderwerp op de jaaragenda van de GMR werd gezet (al voor Corona) bestond het zorgplan nog niet. 

De zorgcoördinatoren evalueren dit onderwerp. Pas als er wijzigingen in de richtlijnen komen, heeft de GMR 

weer instemmingsrecht (de huidige meldcode is vastgesteld in december 2018) 

 

4. Mededelingen vanuit College van Bestuur (CvB) 

a) Wat is er geregeld binnen SVOK mbt grensoverschrijdend gedrag? 

 Analyse naar aanleiding van uitzending Boos. Op intranet staat veel over de visie van SVOK omtrent 

grensoverschrijdend gedrag, uitgewerkt in gedragscode en integriteitscode. De procedure is in orde. In 

medewerkertevredenheidsonderzoek wordt hier ook aandacht aan geschonken (onderzoek is inmiddels online in 
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te vullen door de medewerkers), net als in voorwoord van laatste nieuwsbrief aan het personeel. Verschillende 

scholen nemen het mee in hun lessen.  

 Vraag: is dit er ook voor leerlingen en kan dit schoolbreed met het uitzetten van voorlichting en lessen ter 

bewustwording. Per school kan dit zelf opgepakt worden. De aanwezige leerlingen geven aan dat dit nu nog niet 

geweest is. De leerlingen geven aan dat dit nuttig is. Er zijn wel vertrouwenspersonen maar die zijn grotendeels 

onbekend bij de leerlingen. 

 Advies is dat de scholen aan het werk gaan met de zichtbaarheid van de interne vertrouwenspersonen, ook als 

reminder. Per locatie twee personen M+V is de inzet. CvB zal dit als advies ook meenemen naar het 

Bestuurlijkoverleg orgaan (BOO). 

 

b) Herpositionering Kennemer scholen (update)  
 Bestuurlijk kader waarbij de verschillende Kennemercollege (KC) scholen bezig zijn met hun eigen opdracht. 

Samenwerken tussen de scholen is ingezet met een samenwerkingsprogramma. Er is inmiddels een bureau 

gecontracteerd (OWN uit Leiden) voor naamgeving, identiteit (positionering) en promotie.  

Binnen GMR wordt vanuit betrokkenen aangegeven dat er ook verschillen en valkuilen zijn. Ervaren wordt dat 

leerlingen kiezen voor de school vanuit een verkeerde verwachting. 

Commentaar is dat duidelijkheid ontbreekt in communicatie naar buiten (basisschoolouders, etc.) wat betreft 

richtingen, rooster en vakken; waarin onderscheiden de verschillende scholen zich van elkaar. Er heerst vooral 

het gevoel dat er veel dingen goed gaan, maar veel beter hadden gekund. De zorg leeft over wat men zegt ten 

opzichte van wat men doet, dat dat niet altijd in lijn is met elkaar.  

Vanuit het Service en Expertisecentrum (SEC) is hier begrip voor en duidelijk is dat hier professionele 

ondersteuning nodig was. Dit is inmiddels ingezet. Genoemd wordt dat niet alles in één keer kan en dat dit over 

meerdere jaren gezien moet worden en een instant succes niet mogelijk is. 

 Aangegeven is dat samenwerking het speerpunt moet zijn, naamgeving wordt als struikelblok genoemd wat 

betreft de samenwerking en de informatie vanuit de scholen onderling. Van elkaar moet geleerd kunnen worden. 

Intentie is, wellicht niet duidelijk zichtbaar, wel aanwezig. 

 

c) Klachtencommissie (update) 

Interne klachtencommissie met instemming van de GMR op basis van onafhankelijkheid. LW maakte deel uit 

van de aanstellingsadvies commissie. De leden van de klachtencommissie van SOVON zijn gepolst over 

deelname aan de klachtencommissie van SVOK. Tijdens gesprekken met deze leden kwam een zeer ervaren en 

kundig team naar voren. Zij zijn bereid om deel te nemen aan de SVOK-klachtencommissie. De 

klachtenregeling wordt verder aangescherpt op basis van hun kennis. Aangepaste klachtenregeling komt ter 

instemming naar GMR: streven is eerstvolgende GMR onderling vergadering (19 april a.s.).   

 

d) Visie duurzame inzetbaarheid 
Belangrijk om te kijken naar een visie op duurzame inzetbaarheid SVOK breed. Visie is op hoofdlijnen 

ontwikkeld. Deze visie wordt getoetst in een klankbordgroep en afgevaardigden PGMR zijn hierbij uitgenodigd 

om mee te denken. De sessie zal aankomende twee maanden uitgezet worden. 

  

5. PR rondom werving nieuwe leerlingen (powerpointpresentatie van Suzanne de Cock (SdC), toelichting Anja 

Teeuwen (AT)) 

 Presentatie wordt gegeven door AT. PR per school gecoördineerd door SdC. Centraal geregeld drukwerk, 

informatiemap en advertenties en online via kanalen als bioscoop en social schools app. De scholen in 

Castricum zijn eerder gepresenteerd en dat doet de werving KC niet goed. MN geeft aan dat de oorzaak is dat de 

scholen niet op tijd de filmpjes aanleverden en dat het langs elkaar is gelopen. 

Veel Face-to-face marketing. Vol programma voor kennismaken met de scholen in al zijn facetten.  

 Volgende stap is evalueren van de inzet en de resultaten. Gekeken wordt om eerder en meerdere openhuizen te 

organiseren en inzet professioneel bureau  

 Aanmeldingen onder voorbehoud: KC mavo havo vwo 237 nieuwe leerlingen (168 vorig jaar);  
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JPThijsse college 252 (304) KC havo mavo 144 (gelijk); KC Beroeps 115 (95) en Bonhoeffercollege 234 (270). 

Totaal SVOK ongeveer gelijk, maar evenwicht is iets verschoven van Castricum naar Beverwijk/Heemskerk. 

Postcode spreiding en marktaandeel, wordt nu onderzocht. Uitkomst zal in BOO besproken worden en daarna 

ook gedeeld worden met GMR. 

 

6. Nieuw koersplan (toelichting Anja Teeuwen) (update)  

Proces: inhoud is opgehaald op basis van thema’s kansrijk onderwijs, inclusief onderwijs, duurzaamheid, 

aantrekkelijk werkgeverschap, digitalisering in het onderwijs, in veel interviews online met oa. leerlingen, 

ouders en docenten. Conceptversie wordt gedeeld met een groep stakeholders binnen de organisatie. Met de 

analyse en samenvattingen van alle bijdragen zal een duurzaam en gedragen koersplan neergezet worden. 

 

7. Stagevergoeding (toelichting Anja Teeuwen)  

In lijn met de richtlijn van het Nova-college is besloten om een stagevergoeding toe te kennen aan stagiaires van 

andere opleidingen dan de reguliere lerarenopleidingen. 

 

8. Rondvraag met CvB  

 Zorgen worden geuit door ouders en leerlingen: verschrikkelijk veel lesuitval, een zorg is dat er ook veel lessen 

uitvallen door cursussen en bijscholing van docenten. Leerlingen die niet kunnen aanhaken vanwege ziekte 

(Corona) van docenten of leerlingen. 

Docenten geven onvoldoende input aan de leerlingen middels Teams. Schrijnende gevallen worden genoemd, 

een vak wat al 5 weken niet gegeven wordt en waar wel een toetsweek aankomt. Een noodroep komt op tafel, er 

wordt weinig online lesgegeven.  

Studiewijzers blijken niet courant of toegepast te worden. Leerlingen ervaren onvoldoende steun om erachter te 

komen wat er geleerd moet worden of welke opdrachten gemaakt moeten worden. Gevraagd wordt of docenten 

hier flexibel mee om willen gaan, leerlingen die veel afwezig zijn geweest, wat moeten die nog wel doen, 

kennen en kunnen voor toetsen.  

Reactie vanuit het CvB: Het CvB deelt de bezorgdheid van ouders, leerlingen en personeel. Er is heel hoog 

ziekteverzuim. De Covid-besmettingen zijn ontzettend hoog zowel bij leerlingen als docenten. Gaten in roosters 

ontstaan door verzuim en gebrek aan invallers (tekortvakken zijn een bottleneck gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt). De afspraak bestaat dat leerlingen moeten weten wat ze moeten doen, via studiewijzers of 

materiaal in Teams.  

Dit laatste meenemen naar de docent, mentor, leerlingenraad en MR’en en ook het CvB zal het meenemen naar 

het BOO: aandacht vragen dat leerlingen moeten weten wat ze moeten doen bij afwezigheid van docent of 

leerling. 

Communicatie wordt als sleutelwoord genoemd: door niet te weten, begrijpen ouders en leerlingen de 

dilemma’s waar de scholen mee te maken hebben niet.  

 Situatie Oekraïne: er is sprake van opvang in de regio; binnen SVOK wordt een aantal scenario’s gemaakt (KC 

Beroeps). Er is afstemming hierover met de gemeente.  

 

GMR onderling 

 

9. Kandidaat-leden Ondersteuningsplanraad (OPR) (update) 

Vacatures zijn uitgezet (één personeelslid en twee ouders/leerlingen) bij de scholen. Eén ouder heeft zich 

aangemeld (via Bonhoeffer). Wordt binnen OPR besproken. 

 

10. Vragen aan RvT en wie gaan mee naar de vergadering (11 april 2022, 16.30 – 17.15 uur) 

Hans de Roon, Marita Smits, Marlies Oosters en Hanneke Vodde zullen de vergadering bijwonen. 

Punten voor de agenda:  

o herpositionering scholen: bezorgdheid over lesuitval, corona gevolgen 

o monitoring van de NPO gelden (als toezichthouder) 

o betrokkenheid door schoolbezoek 
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o hoe staat grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid op de agenda van de RVT (toezichthouder) 

 

11. Rooster van aftreden: in juli 2022 treden af: 

Famke Boon, Annelies Schilders, Fred van Kruistum, Hans Luttjeboer, Marlies Oosters. FB, AS, MO en HL 

zijn niet herkiesbaar. Antoine Stock geeft aan af te treden per schooljaar 2022 – 2023 (is tussentijds). 

Wordt meegenomen naar de MR’en: verkiezingen in gang zetten. 

 

12. Rondvraag 

Geen vragen 

 

13. Sluiting 21.19 uur. 


