
 
 

Notulen GMR-CvB vergadering d.d. 31 mei 2022, vastgesteld 25 oktober 2022 

 
1/4 

Concept notulen Vergadering GMR - CvB d.d. 31 mei 2022 

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

 

Aanwezig:  

personeelsgeleding: Hans de Roon (HdR)(vice voorzitter), Hermien Jorna (HJ), Peter Heere (PH),  

  Leonie Weijling (LW), Marita Smits (MS), Fred van Kruistum (FvK) 

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

Warren (LW) 

leerlinggeleding:  Felien Heijdra (FH),  

CvB t/m punt 13:  Willem Baumfalk (WB), Anja Teeuwen (AT) 

SEC punt 5 en 6: Sharif Ramdjan (via Teams) 

Afwezig: 

met afbericht:  personeelsgeleding: Antoine Stock (Ast), Hanneke Vodde (HV), 

  oudergeleding: Peter Dijk (PD) 

  leerlinggeleding: Annelies Schilders (AS), Famke Boon (FB) 

 

Notulen: Hans de Roon, Marlies Oosters 

 

1. Opening vergadering  

Vaststelling agenda, toevoegen punt 14 b: arbeidstijdenregeling OOP. Punt 17 doorgeschoven naar de volgende 

GMR op 28 juni a.s. 

Inventariseren rondvragen: MO heeft vraag bij punt 19 

 

2. Vaststellen notulen  

Concept notulen GMR-CvB d.d. 15 maart 2022 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Medezeggenschapsstatuut GMR loopt tot maart 2023, moet geëvalueerd worden in oktober van dit jaar. Als we 

vanavond instemmen met de wijziging van het statuut (punt 5 en 14) dan vervalt die noodzaak.  

 

4. Mededelingen voorzitter College van Bestuur (CvB) 

a) Roostermakers met elkaar in gesprek? 
Ervaringen met de roosters op de scholen zijn verschillend, is er behoefte aan om contact met elkaar op te 

nemen? Dit is in het SMO besproken (Schooloverstijgend management Overleg) en de roostermakers zijn 

uitgenodigd bij elkaar te komen en in gesprek te gaan om ervaringen uit te wisselen. 

b) SE resultaten van de scholen  

Boeiende vraag en hoe is het gegaan, (Kennemer College) KC havo is het niet goed gegaan, School Examen 

(SE) cijfers zijn dermate slecht dat er een verbeter-PTA aangeboden is om het resultaat te verbeteren. Hoe is dit 

gekomen, een analyse is in gang gezet. Doel ervan te leren, wat valt er te redden en hoe in de toekomst te 

voorkomen. Andere scholen geven een redelijk neutraal signaal. Geen spannende zaken wat betreft de andere 

scholen. Toch wordt verwacht dat de resultaten van het Centraal schriftelijk Eindexamen (CE) lager zullen zijn 

dan we gewend zijn. Corona en schoolsluiting heeft daar een rol in gespeeld, landelijk hetzelfde beeld met 
uitzonderingen die beter gaan en die veel slechter gaan. Grote vrees is er voor de komende examenkandidaten. 

c) Aanbesteding arbodienstverlening  
Opstellen van wensen en eisen waar de nieuwe arbodienstverlener aan moet voldoen. De GMR heeft 

instemmigsbevoegdheid op het nieuwe contract met de arbodienstverlener. De GMR, met name de 

personeelsgeleding, kijkt mee met het programma van eisen en zal hier eventueel ongevraagd advies over 

uitbrengen, voordat de aanbesteding in de markt wordt gezet. De GMR neemt geen zitting in de 

beoordelingscommissie. De GMR kijkt mee voor in het proces en neemt verantwoordelijkheid aan het eind. 

d) Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Realisatie is niet eenvoudig, het dient volgens de wettelijke eisen aanbesteed te worden. De aanbesteding sluit 

deze week, vervolgens zal een keuze gemaakt worden.  
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e) Online academie (proef) 

Uitleg over platform “online academie”. Dit biedt een goede infrastructuur en een ruim aanbod van 

mogelijkheden om kennis te delen (halen en inbrengen). Pilot wordt uitgezet binnen de scholen om te kijken hoe 

dit werkt. De GMR wordt gevraagd om volgend jaar mee te kijken. Twee keer in komend jaar op de agenda van 

de GMR zetten, en toetsen of het de instemming heeft van de medewerkers. Dan kan op tijd besloten worden of 

hiermee moet worden doorgegaan. Het is niet advies- of instemmingsplichtig, maar het College van Bestuur wil 

wel die kant op. Het onderwerp scholing is continu onderwerp van gesprek met de GMR.  

f) Herpositionering Kennemerscholen (update) 

▪ Het proces is van belang, druk bezig met de communicatie extern, bezig met andere schoolnamen onder 

begeleiding van een extern bureau, doel is voor komend schooljaar al meer te kunnen melden. Het is niet alleen 

maar een naam maar ook alle processen die daarbij horen denk aan briefpapier en e-mailadressen etc.  

▪ CvB is tevredenheid met wat er dit jaar bereikt is. Doelstelling is om de vaart erin te houden en dat de 

constructieve samenwerking zich doorzet. Op de werkvloer wordt dit nog niet zo sterk gevoeld. De gescheiden 

locaties zijn leidend in hun eigen structuur en ontwikkeling. Vrees is dat een zwakke schakel kan zorgen voor 

een breuk. Het CvB voelt dit niet zo. Het CvB ziet groei in het aantal leerlingen en is optimistisch en benoemd 

de positieve uitstraling op dit moment. Behoefte bestaat om het personeel wat meer mee te nemen in de 

informatie omtrent de ontwikkelingen. Aanvulling: opstroom- en afstroomregeling tussen KC mavo en beroeps 

loopt op dit moment goed en volledig naar tevredenheid (samenwerking is optimaal). 

 

5. Medezeggenschapsstatuut Fourteens (instemming)  

a. Onderdeel Fourteens met een eigen typering (Primair en Voortgezet Onderwijs) en de behoefte aan een eigen 

medezeggenschap, mede omdat het onder twee schoolbesturen valt (SVOK en Fedra). Statuten moeten daarvoor 

aangepast worden. Sharif geeft toelichting. Invoeren van een Bovenbestuurlijke MR (BBMR): de GMR moet 

hier met een meerderheid mee instemmen. De statuten moeten ook gewijzigd worden en daarvoor is 2/3 

meerderheid van de GMR nodig. De BBMR krijgt geen afgevaardigde in de GMR. 

b. Vraag: de oude namen worden gebruikt, is dit een belemmering of heeft dit een doel? Fout in het statuut: 

Hoofdstuk 1, artikel 1.1 punt f: na Kennemer College havo/atheneum/gymnasium, moet staan Kennemer 

College mavo. De oude namen worden nog gebruikt, maar zullen aangepast worden op het moment dat er 

nieuwe namen gekozen zijn.  

c. Is deze opzet van medezeggenschap ook mogelijk voor het Supreme College (SC)? SC is nu onderdeel van 

Jac.P. Thijsse College en geen onderwerp van gesprek. 

 

6. Arbeidstijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) (instemming) 

a. Verlof onderwijs ondersteunend personeel in Foleta registreren, arbeidstijdenregeling moet daarvoor gewijzigd 

worden. Doel dat de cao actueel is en dat de rekening inzichtelijk en up to date is om dit in te kunnen passen in 

Foleta. In het verleden hadden de medewerkers zicht op de verlofdagen, dit kan ook in Foleta en is inzichtelijk 

voor OOP.  

Onderwijzend personeel kan nog niet in Foleta. Inzichtelijk zijn wel de taakuren en de pb uren. 

b. Vakantie en verlofregeling: in §5.2 is compensatie foutief vermeld: moet zijn 40 klokuren per jaar. 

 

7. Onderzoek leerlingstromen SVOK (update) 

▪ Waar komen onze leerlingen vandaan (voedingsgebied)? 

De kaart geeft aan hoe het voedingsgebied, dus waar de leerlingen vandaan gaan komen, (in het verleden) 

gekozen is. Opmerkelijk: Heiloo zit daar niet in. 

▪ Drie medewerkers van het Service en Expertisecentrum (SEC) hebben dit onderzoek uitgevoerd. 

▪ Is er vrees dat teveel leerlingen wegvloeien naar Heemskerk en Beverwijk? Daar is geen beleid voor gemaakt. 

Jaarlijks zullen de stromen gemonitord worden. Het verloop van leerlingstromen wordt dan inzichtelijk. 

Opmerking: het stuk is nog niet duidelijk te lezen. 65% van wat, hoe meet je het gebied? 

▪ Graag volgend jaar ook inzicht in de demografische ontwikkeling: hoe groot is het aantal jongeren in het 

voedingsgebied, dat naar het Voortgezet Onderwijs gaat.  

 

8. Bestuursverslag (incl. jaarrekening) (advies)  

Op p7 organogram staat het SEC als losse eenheid terwijl het een staf/support afdeling is. Vanaf volgend jaar 

zal het als zodanig worden weergegeven in het organogram. 
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• Jaarverslag is door de financiële commissie van de GMR bekeken en die heeft geen bijzonderheden 

geconstateerd. De vragen die waren gesteld zijn beantwoord door de controller en toegelicht. Toevoeging van 

het CvB, de accountant heeft aangekondigd dat een goedkeurende verklaring wordt afgegeven. 

• Geen vragen vanuit de GMR. Dank van het CvB voor de fijne samenwerking op de inhoud met de financiële 

commissie van de GMR. 

 

9. Bestuursformatieplan SEC 2022-2023 (advies) 

In de totale aantallen geen verandering. Elk jaar wordt de formatie voorgelegd aan de GMR, in verband met 

adviesbevoegdheid van de GMR. Op dit moment zijn er geen plannen voor wijzigingen in de formatie. 

 

10. Verzuimrapportage (update)  

Amplitie is gericht op het bevorderen van positieve toestanden zoals werkbeleving en functioneren (indirect dus 

actie gericht op het voorkomen van verzuim). Verzuimcijfers van de laatste maand liggen significant hoger dan 

we gewend zijn. Covid (Omicron variant) is hier waarschijnlijk mede debet aan. Scheiding in leeftijden geeft 

goed zicht op de verdeling. Groep 64+ is te klein om statistisch te duiden, groep 35-44 jaar is wel een grote 
groep. 2,5 % is het “natuurlijke” niveau van ziekteverzuim, dat is niet te beïnvloeden, daarboven wel. Actief 

inzetten op preventie blijft belangrijk. 

 

11. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) (update)  

Door DUO uitgevoerd. Mooie cijfers ten opzichte van de benchmark, zeker als we weten dat er gemeten is nadat 

we twee jaar Corona achter de rug hebben.  

Er is verschil tussen scholen, vele scoren goed en bij een enkele school is er werk aan de winkel. SEC doet het 

erg goed. Bekendheid van SVOK onder de medewerkers is minder groot. 

▪ Ongewenst gedrag: rapportage per school, hoe is de aanpak per school, het is een thema wat aandacht vraagt.  

▪ Op de vragen in DUO moet je antwoorden invullen, er is geen optie “niet van toepassing”. Veel collega’s die in 

de ondersteuning zitten haakten af, omdat veel vragen niet voor hen van toepassing waren. Die vragen waren 

niet te “skippen”. 

 

12. Voortgang Koersplan (update)  

▪ Koersplan nadert zijn voltooiing, veel mensen door alle lagen van de medewerkers en stakeholders zijn hierbij 

betrokken geweest. Als het gelezen wordt niet meer op pagina niveau maar de aandachtspunten voor de 

komende jaren onderstrepen. Doel is na de zomervakantie instemming te vragen aan de RvT en de GMR. 

▪ Koersplan zoals, deze er nu ligt, wordt na de vergadering gedeeld en het verzoek om dat goed door te nemen en 

eventueel aanvulling op geven ter versnelling van het instemmingsproces. In het onderling overleg van de GMR 

kan dan nog verduidelijking gegeven worden door het CvB indien noodzakelijk. 

▪ Twee weken voor de vergadering is de wens dat alle vragen die voortvloeien uit het doornemen van het 

koersplan worden verzameld. 

 

13. Rondvraag met CvB  

▪ Is er al zicht op de overschotten of tekorten bij de invulling van de formatie per school. Loopt nog, is nog in 
beweging.  

▪ Het valt op dat sommige docenten weggaan of weg willen omdat ze de groei niet krijgen die ze graag willen 

hebben. 

Antwoord is dat wanneer er medewerkers zijn die marchanderen en dreigen met vertrek, mogen gaan, duidelijk 

is gemaakt dat in de functiemix ook andere eisen aan de medewerker worden gesteld die duidelijk meer vragen 

van de werknemer als ze in hogere salarisschaal komen. 

Wat het SVOK kan bieden is veel ondersteuning en scholing om zo het binden en boeien waar te maken.   

 

GMR onderling (21.20 uur) 

 

14. a) Medezeggenschapsstatuut Fourteens (instemming)  

▪ De GMR stemt in met de BBMR. 

▪ Aanpassing statuut, de GMR stemt in mits naam KC mavo aangepast wordt in Hfst 1 artikel 1.1 punt f.   

b) Arbeidstijdenregeling OOP   
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De GMR stemt in met de arbeidstijdenregelen mits de genoemde wijziging in §5.2 betreffend de compensatie 

uren wordt aangepast naar 40 klokuren/jaar. 

 

15. Bestuursverslag (incl. jaarrekening) (advies)  

De Financiële commissie van de GMR geeft aan de leden van de GMR een positief advies over de jaarrekening 

met meerjarenbegroting. 

De leden van de GMR nemen dit advies over richting het CvB.   

 

16. Bestuursformatieplan 2022-2023 (advies op gedeelte SEC)  

Geen wijzigingen in de formatie, dus GMR geeft positief advies. 

 

17. Rooster van aftreden en opvolging: FB, AS, ASt, FvK, HL, PD en MO  

▪ Op alle scholen is de werving voor nieuwe leden in gang gezet. FvK stelt zich weer herkiesbaar 

De MR maakt binnen het personeel, onder de ouders en leerlingen kenbaar dat er een vacature is in de GMR 

voor personeel, ouders of leerlingen.   

▪ MO treedt terug als voorzitter en is niet herkiesbaar (wel als ambtelijk secretaris) 

▪ Voor de volgende vergadering kunnen de leden van de GMR bij de voorzitter aangeven of zij zich kandidaat 

willen stellen voor de rol van voorzitter. Tijdens de vergadering van 28 juni a.s. zal een nieuwe voorzitter 

gekozen worden, zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de GMR haar gesprekspartner naar het CvB heeft.  

 

18. Rondvraag  

Koersplan komt woensdag naar jullie toe, graag de vragen die daaruit voortvloeien binnen twee weken na 

ontvangst aanleveren bij de secretaris. 

 

19. Sluiting 21.45 uur 

 

 


