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notulen ONDERLINGE GMR VERGADERING d.d. 28  juni 2022 

Aanvang vergadering 16.00 uur bij Supreme College (vergaderen en aansluitend eten met elkaar) 

Adres: Koning Willemstraat 1, 1901 CA Castricum 

 

Aanwezig:   

Personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR) (vice voorzitter), Fred van Kruistum (FvK), Marita Smits 

(MS), Hermien Jorna (HJ), Antoine Stock (Ast), Hanneke Vodde (HV), Leonie 

Weijling (LW) 

Oudergeleding:  Marlies Oosters (MO) (voorzitter), Gaby Schmidtgall (GS),  

Leerling geleding:  Famke Boon (FB), Annelies Schilders (AS) 

 

College van Bestuur: Willem Baumfalk (WB) en Anja Teeuwen (AT) (punt 13 t/m 15) 

  

Afwezig:  

Met afbericht:  Peter Heere, Peter Dijk, Hans Luttjeboer, Lucas Warren, Felien Heijdra 

  

Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters  

 

 

1) Opening vergadering 16.05 uur 

Het Quorum (de helft plus één van het aantal leden) om beslissingen te kunnen nemen is aanwezig. 

Marita sluit later aan. 

 

2) Vaststelling agenda Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

a) Geen extra punten  

b) Rondvraag ja  

 

3) Mededelingen voorzitter  

College van Bestuur (CvB), WB en AT zullen aanwezig zijn bij de punten 13 t/m 15 

  

4) Vaststellen notulen 

a) Concept notulen GMR Onderling d.d. 19 april 2022  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 Opmerkingen n.a.v.: p6, 1e pijltje: jammer dat instroom van leerlingen tenkoste lijkt te gaan van  

Bonhoeffer (BC) en Jac.P. Thijse (JPT). Blz 4 Roostermakers hebben van CvB een uitnodiging 

gekregen om met elkaar in gesprek te gaan.  

 b) Ter informatie: concept notulen GMR-CvB d.d. 31 mei 2022  

Punt 13: aanpassen tweede bullet: “Ld” vervangen door “hogere salarisschaal” en 

“groeimogelijkheden” verwijderen. 

 

5) Aanbesteding Arbodienstverlener (update over procedure)  

Het aanbestedingsdocument is in concept klaar. 

In het document staan de eisen die SVOK aan arbodienstverlening stelt en de kwaliteitscriteria op 

basis waarvan de inschrijvende partijen beoordeeld worden. 

In de periode 11 t/m 18 juli spreekt Casemanger Inzetbaarheid, Jacqueline Kleine (JK), alle SMO-

leden individueel om hun feedback op het document te horen. 
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Met de voorzitter van de GMR is afgestemd dat het document in september op de GMR-agenda komt 

ter informatie zodat de GMR de mogelijkheid heeft om ongevraagd advies te geven. Er geldt in deze 

fase namelijk geen instemmings- of adviesrecht. Het SEC vindt het echter belangrijk te weten wat de 

GMR ervan vindt, zodat ze niet op het moment dat er wel instemmingsrecht is (bij het arbo-contract) 

pas zouden horen dat de GMR zich ergens niet in zou kunnen vinden. 

6) Financiële ruimte secundaire arbeidsvoorwaarden  

In de GMR Commissie HR & Juridisch (Cie HR) is dit onderwerp uitgebreid besproken. De som van 

alle posten die binnen de Werkkostenregeling (WKR) vallen, beslaat bijna de hele WKR vrije ruimte. 

Om te voorkomen dat de grens van de vrije ruimte wordt overschreden en er 80% belasting over het 

meerdere moet worden betaald door SVOK, zijn er naast de bestaande voorzieningen geen extra’s 

aangeboden aan het personeel.  

Grote posten binnen de WKR waren in 2021 Fietsplan: € 85k, Lief en Leed: € 32k, Overige 

personeelskosten, waaronder kerstpakketten: € 114k, Personeelsactiviteiten, waaronder start/sluiting 

schooljaar: € 60,5k. Van verschillende kanten komt naar voren dat het fietsplan als zeer waardevol 

wordt gezien. Het restant voor 2021 is onvoldoende om een substantiële activiteit te kunnen bieden 

voor alle medewerkers.  

De commissie HR en Juridisch heeft besloten geen verdere activiteiten te ontplooien. Voorstel van de 

Cie HR naar CvB: “het restant van de WKR vrije ruimte als onkostenvergoeding uitkeren aan het 

personeel aan het eind van het boekjaar”, blijkt niet haalbaar. Bij navraag bij Marc de Bie, de 

controller, kwam naar voren: het geld dat niet uitgegeven wordt aan de WKR blijft beschikbaar voor 

het onderwijs (er is geen “potje” WKR, het geld wordt betaald uit de gelden die voor onderwijs 

beschikbaar zijn, er is dus ook geen restant). 

Voorzitter stelt voor het voorstel aan CvB niet te doen. De vergadering stemt hiermee in.  

 

7) Activiteitenplan GMR 2022-2023 (vaststellen)  

 Uit de aandachtspunten gehaald: meldcode Huiselijk geweld, is namelijk onderdeel van het zorgplan. 

NPO gelden (ligt bij scholen), huisvesting blijft een punt van aandacht met name de luchtkwaliteit. 

 Onderwerpen nu nog steeds van belang: marktaandeel inclusief herpositionering  

 Samenstelling GMR verandert, Peter-Paul Rauwerda neemt personeelspositie BC van Antoine Stock 

over. Mark Horn is nieuwe ouder vanuit het BC. JPT vacature voor leerlinggeleding is nog open. 

Kennemer Beroeps en mavo/havo vacature ouder/leerling staat op dit moment nog open en wordt 

hopelijk aan het begin van het schooljaar ingevuld. FvK is herkozen. Kennemer Praktijkschool heeft 

nog geen invulling vacature ouder/leerling. 

 Vergaderdata zijn bekend voor 2022 – 2023 en geaccepteerd door de vergadering (let op 13 juli moet 

zijn 11 juli 2023) 

 

8) Burgerschap in het onderwijsprogramma update door Hanneke Vodde (HV) 

Lezing door HV: Burgerschap in het onderwijs ingeburgerd als onderdeel van het onderwijs 

programma. Op het JPT wordt dit onderwerp aan de hand van een “bloem met 9 bollen” in de lessen 

geïntegreerd. Discussie leeft nog of het een apart vak moet worden, het lijkt voor en nadelen te 

hebben.  

Vanuit de leerlingen zou het breder kunnen: dat er lessen ook in voorkomen die in het “na 

schooltraject” van belang zijn, uit huis wonen, studiefinanciering etc. Burgerschap als ontwikkel en 

ervaar doel i.p.v. een les over theorie op schoolse wijze. Vanuit de leerling is de roep om juist deze 

praktische en concrete lessen in het rooster te passen. 
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Tijdens de vergadering zijn ervaringen uitgewisseld over hoe binnen de scholen het “burgerschap in 

het onderwijs” vorm wordt gegeven. Er is een opstart geweest vanuit het SVOK, samen met Femke 

Lucas, dit werd als prettig ervaren door degenen die daarbij betrokken waren.  

Het zou mooi zijn als per school circa 2 personen zich met dit onderwerp zouden bezig houden: wat 

wil je ermee, hoe maak je het zichtbaar en hoe breng je het in kaart.  

Het blijkt dat niet binnen alle scholen met dit onderwerp even accuraat wordt omgegaan. In welke 

vakken breng je het in, welke vorm, wie is verantwoordelijk? Het verzoek vanuit de GMR: kan hier 

vanuit het SVOK meer aandacht aan besteed worden richting de scholen, zodat het binnen de scholen 

als meer “urgent” beschouwd gaat worden? Wellicht dit verder bespreken met het DB GMR en CvB? 

9) Cursusaanbod  

 De korte notitie over het onderwerp: “cursus  relatie verbeteren tussen GMR en achterban” is 

besproken. Informatie is ingewonnen over externe cursussen en via de MR-academie (e-learning) 

 Waar gaat de voorkeur naar uit? Fysiek, gezamenlijk, online 

 Speerpunt is het betrekken van de achterban; toegevoegde waarde is als de MR hierbij meegenomen 

wordt (studiedag)? Discussie of de ouderraad hierbij mee  moet doen. 

 Samenwerkingen GMR en MR zou wat betreft informatie en communicatie beter kunnen.  

 Optie 3) workshop/cursus via Aob door Saskia van der Schaaf krijgt de voorkeur, in januari of 

februari. Secretaris zal dit verder uitwerken en komt komend schooljaar op terug. 

10) Vacatures GMR en verkiezing voorzitter en vice voorzitter (update)  

Hans de Roon wordt gekozen als voorzitter en Gaby Schmidtgall als vice-voorzitter. 

 

11) Nieuws uit de MR’en  

a) Jac. P. Thijsse College  

Naar aanleiding van onderzoek SVOK functie-waardering ondersteunend personeel, komt de vraag 

of GMR hier bij betrokken is. Antw: functieboekwijzigingen worden ter instemming voorgelegd aan 

de GMR 

b) Bonhoeffercollege 

• Verkiezing MR, opkomst 65 % 5 kandidaten, zeer democratisch proces en MR is daar trots op. 

• Voorstel vanuit MR aan MT hoe leerlingen en docenten het hybride onderwijs het liefst zien. Prima 

dat het probleem op de kaart is gezet, maar het aandragen van mogelijke oplossingen wordt niet 

gewaardeerd. Winst is dat er beter gecommuniceerd wordt tussen MR en directie. 

c) Kennemer college h/v 

Havo resultaten bijzonder slecht op de Schoolexamens (SE), vak-herkansingen geweest. 

Onderzoeksresultaten over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat het effect van de herkansingen is 

geweest, worden verwacht na de zomer. 

De nieuwe naam van het KC m/h/v wordt Castor (Bever en hij die schittert) 

d) Kennemer college mavo 

• Nog geen naam bekend, voor de zomer is de naam bekend. Samenwerking met het PR bureau wordt 

als prettig ervaren. Nog veel met het herpositioneringsprogramma bezig 

• contact met Kennemer college beroeps: afgesproken is MR’en vaker om de tafel gaan met elkaar 

e) Kennemer college praktijkschool 

Nieuwe naam Forta sterk in praktijk (slogan) 
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12) Rondvraag  

Uit notulen BOO 1 februari 2022: reis naar Estland: wie, wat en waarom? Secretaris vraagt dit na bij 

CvB. 

 

13) Koersplan (instemming) toelichting en beantwoorden vragen door CvB (WB)  

Proces van een jaar met veel input van personeel en betrokkenen. 

Focusgroepen, arenagesprekken, alle input heeft nut gehad en geleid tot het koersplan. 

De ruggengraat van het onderwijs blijft de docent met fysieke lessen. Digitale ondersteuning blijft 

een middel maar zal duurzamer ingezet worden (als aanvulling op het fysieke onderwijs) 

Sustainable Development Goals (SDG’s) (Duurzaamheid) krijgen sterker aandacht en zullen SVOK 

breed zichtbaar worden, elke school kan daar zijn eigen speerpunten uit halen. 

Werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid. Zoektocht wat is goed werkgeverschap. Vitaliteitsbeleid 

staat zichtbaar op de agenda. 

Eindverantwoordelijkheid voor het koersplan voor de koepel ligt bij het CvB. De vijf speerpunten 

worden in de schoolplannen opgenomen.  

Eén keer per jaar het koersplan op de agenda zetten van de GMR: waar staan we en waar gaan we 

heen? 

CvB wil ook een overkoepelend leerlingparlement oprichten, om het koersplan in te bespreken en 

monitoren.  

P3: “ … buiten school……” wordt anders verwoord.  

 

14) Evaluatie vergaderjaar 2021-2022 (wat ging goed, wat kan beter)  

De GMR leden en het CvB geven anoniem hun visie door middel van de tips en tops. In de volgende 

GMR zullen de uitkomsten worden besproken. 

 

15) Afscheid aftredende leden GMR  

De voorzitter bedankt, ook namens het CvB, de aftredende leden, ook al was het niet voor iedereen 

mogelijk om deze dank met presentje persoonlijk te ontvangen door andere verplichtingen of 

omstandigheden. 

Hans Luttjeboer, Peter Dijk, Paul Steeman (in oktober teruggetreden), Antoine Stock, Annelies 

Schilders, Famke Boon en Marlies Oosters (voorzitter) nemen afscheid. 

Willem bedankt de GMR in zijn geheel en geeft aan dat de samenwerking zeer gewaardeerd wordt. 

 

16) Koersplan (instemming)  

De GMR vergadering stemt met meerderheid van stemmen in met het koersplan. Er is nog een enkel 

bezwaar wat betreft de ambities “over 5 jaar” van punt 3 “kansrijk onderwijs: onderwijs verrijkt met 

digitale ondersteuning”. De meningen hierover, binnen de GMR, verschillen over hoe waardevol 

en/of uitvoerbaar dit punt is. 

 

17) Sluiting 19.00 uur. 


