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Notulen van de ONDERLINGE GMR VERGADERING d.d. 19 april 2022 

 

Aanvang 19:30 uur bij het Supreme College 

Adres: Koning Willemstraat 1, 1901 CA Castricum 

 

Aanwezig:   
Personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR) (vice voorzitter), Peter Heere (PH), Marita Smits, Hermien 

Jorna 
Oudergeleding:  Marlies Oosters (MO) (voorzitter), Gaby Schmidtgall (GS), Lucas Warren (LuW) 
Leerling geleding:  Famke Boon (FB), Felien Heijdra (FH) 

  
Afwezig:  

Met afbericht:  Fred van Kruistum, Antoine Stock, Hanneke Vodde (HV), Leonie Weijling, Peter 
Dijk, Hans Luttjeboer, Annelies Schilders 

  
Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters  
 

 

1) Opening vergadering  

 

2) Vaststelling agenda  

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3) Mededelingen voorzitter  

a) Peter Dijk heeft een nieuwe baan en zal daar meer tijd voor nodig hebben en geeft aan het volgend 

schooljaar te willen stoppen.  

b) Per begin schooljaar starten met de nieuwe samenstelling van de GMR, 6 leden aftredend, waarvan één 

herkiesbaar. Uitbreiding van financiën expertise binnen GMR is gewenst. 

c) De GMR geeft aan de MR de opdracht om de werving te starten. 

  

4) Vaststellen notulen 

a) Concept notulen GMR Onderling d.d. 1 februari 2022  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

b) Ter informatie: concept notulen GMR-CvB d.d. 15 maart 2022  

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

5) Klachtenregeling SVOK (instemming)  

Twee wijzigingen liggen voor. De GMR stemt in met deze versie (17.0) van de klachtenregeling. De 

leden van de klachtencommissie van SOVON zijn bereid dit werk ook voor SVOK uit te voeren.  

 

6) Terugkoppeling GMR-RvT van 11 april 2022  

Toelichting door voorzitter GMR 

De agenda en stukken zijn te vinden op de Teams website. De enige punten die nu op de agenda 

stonden, waren de punten die door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waren 

aangedragen.  
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 De herpositionering van de Kennemerscholen (KC): de Raad van Toezicht (RvT) monitort dit door te 

kijken of het verlies van marktaandeel op de lange termijn wordt teruggedrongen. Wat ze nu waarnemen 

is dat het verlies lijkt te zijn gestopt. Kennemer mavo/havo/vwo (KC m/h/v) groeit weer iets, dat lijkt 

ten koste te gaan van het Bonhoeffer en JacP Thijsse.  

 De GMR heeft de gevolgen van Corona onder de aandacht gebracht van de RvT: onder leerlingen veel 

motivatieproblemen, die lijken, naast het probleem van weer in het ritme komen, ook te worden 

veroorzaakt door de vele lesuitval en het grote aantal tussenuren. Veel leerlingen kampen met mentale 

problemen. De conclusie was dat de scholen een kwaliteit willen leveren die moeilijk waar te maken is. 

De interventies die opgezet zijn binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waren bedacht voor 

het moment dat Covid-19 weg zou zijn, maar Covid is niet weg. Veel zieken onder leerlingen en 

docenten, met gevolg veel uitval, waardoor programma’s moeilijk uitvoerbaar worden. Het is aan de 

scholen om hier zo goed en zo kwaad als dat gaat, oplossingen voor te vinden.  

 In de GMR is een algemeen beeld dat het hebben van lesuitval en tussenuren niet bevorderlijk is voor 

concentratie en motivatie.  

 De uitgaven van de NPO-gelden worden gemonitord aan de hand van de jaarstukken. De inhoudelijke 

opbrengst meten (wegwerken achterstanden) is veel lastiger.  

 De nieuwe leden van de RvT hebben alle scholen bezocht. Conclusie: mooie scholen met grote culturele 

verschillen. RvT wil graag kijken hoe ze kan helpen het Supreme College “beter te verkopen” naar de 

buitenwereld. 

 Grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid staat ook op de agenda van de RvT. Het gaat hen met 

name om de check op de procedures, of die er zijn en hoe die bekend worden gemaakt binnen SVOK. 

De rol van de RvT is om te controleren dat dit geborgd is. De discussie die volgde op de protocollen-

aanwezigheid, leverde voor de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) het inzicht op, dat het wel 

goed op papier staat, maar dat het niet leeft of bekend is bij alle personeelsleden en leerlingen binnen de 

stichting. Daar moet dus nog goed aan gewerkt worden. 

Voor een volgende vergadering kunnen we het strategisch beleidsplan op de agenda zetten om te 

informeren welke uitgangspunten worden gehanteerd, welke keuzes worden gemaakt. Of de 

bezoldiging: welke keuzes over de bezoldiging zijn gemaakt door de RvT, binnen de Wet Normering 

Topinkomens. De bezoldiging van elk lid van de RvT blijkt uit het jaarverslag/jaarcijfers. 

Niet alle leden van de GMR herkennen de situatie dat leerlingen veel tussenuren hebben. Het verschilt 

per roostermaker/school hoe de roosters worden gemaakt. Een roostermaker met wiskundige 

achtergrond, benadert die het maken van roosters anders?  

Genoemd wordt, als oplossing voor het roosterprobleem, om roostermakers meer flexibiliteit te geven, 

om roosters snel aan te passen en bij elkaar te kijken.  

Wat kunnen roostermakers van elkaar leren? Voorstel om dit bespreekbaar te maken binnen CvB.  

 

7) Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering update  

Het Service en Expertisecentrum is bezig met het aanbestedingsdocument, concept ligt er. 8 april is er 

overleg met Rob Struijk geweest, hij is de begeleider bij de aanbesteding. Een paar vraagstukken zijn 

toen bekeken voordat het bestek definitief gemaakt wordt. Het kost helaas (veel) meer tijd dan gehoopt. 

Zodra de aanbesteding online gaat (gepubliceerd wordt) wordt de GMR geïnformeerd. 
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8) Professionele ontwikkeling GMR  

Afgelopen jaren (in Corona tijd) is er niet veel meer gebeurd op gebied van scholing. We hebben de 

MR-academie waar ieder lid individueel kennis kan vergaren. 

Wat willen we als GMR en wat voor GMR willen we zijn. Welke specifieke onderdelen zijn voor ons 

belangrijk en willen wij ons daarin bekwamen. Hoe ga je met de achterban om, leerlingen, ouders en 

personeel. Relatie GMR-MR verbeteren.  

Verzamelen van het aanbod en dit presenteren in de vergadering in juni. 

 

9) Nieuws uit de MR’en  

a) Jac. P. Thijsse College 

Geen nieuws. Afvaardiging in GMR vraagt zich af hoe zouden de GMR en de MR beter samen kunnen 

werken? Er zijn vragen vanuit de MR gesteld over de status van het functiehandboek. 

b) Bonhoeffercollege 

Geen nieuws 

c) Kennemer college h/v 

i) Deze week was heel hectisch, slecht resultaat Havo (Schoolexamen (SE) cijfers) MR met spoed bij 

elkaar geroepen voor een wijziging van artikel 48 examenreglement deel B (schooleigen artikel), 

wijziging voor het toestaan van een extra herkansing. Onrustig in school door diverse ad-hoc 

beslissingen waarbij door leerlingen een bepaalde ongelijkheid wordt ervaren. Als de 

schoolexamencijfers dermate afwijken van de cijfers vergeleken met een regulier jaar, mag er gekozen 

worden voor een extra herkansing.  

ii) Hoe zijn de SE resultaten op de andere scholen? Wordt teruggekoppeld in volgende onderlinge GMR 

vergadering in juni. 

iii) Melding. Eventuele samenwerking met Heliomare (barst uit zijn voegen) om een locatie te delen (oude 

10-14 ruimte) 

d) Kennemer college mavo 

Geen opmerking 

e) Kennemer college beroepsgericht 

Directie is erg blij met de iets hogere aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Tevredenheid over interim 

directeur, hij blijft in ieder geval tot de kerstvakantie. 

f) Kennemer college praktijkschool 

Middenbouw is erbij gekomen dus onderbouw – bovenbouw en een tussenfase. Dit wordt nu uitgewerkt.  

 

10) Rondvraag  

PH is benieuwd naar vormgeving van het burgerschapsonderwijs op de andere scholen. 

Burgerschapsonderwijs wordt nu vormgegeven en in MR besproken. Hoe doen andere scholen dit? Het 

moet op papier komen om hierover verantwoording af te leggen. 

LuW heeft bijeenkomst gehad hierover met andere scholen: informatie stuurt hij door aan andere GMR 

leden. Andere voorbeelden binnen SVOK: 

Kennemer m/h/v met een werkgroep. Kijken wat er is en hoe te inventariseren. 

De gezonde school is hier ook een voorbeeld van. Vanuit JP Thijsse is HV hiermee bezig, kan hier meer 

over vertellen.  

 

11) Sluiting om 21.15 uur 

 


