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Concept notulen ONDERLINGE GMR VERGADERING D.D. 20 september 2022 

Aanvang vergadering 19.30 uur bij Supreme College  

Adres: Koning Willemstraat 1, 1901 CA Castricum 

Aanwezig:   

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

Jorna (HJ), Peter-Paul Rauwerda (PR), Hanneke Vodde (HV), Leonie Weijling (LW), 

Peter Heere 

Oudergeleding:  Gaby Schmidtgall (GS) (vice-voorzitter), Lucas Warren (LW), Mark Horn (MH) 

Leerling geleding:  Felien Heijdra (FH) 

Afwezig:  Veerle Beijering (VB) (leerlinggeleding JPt) 

  

Notulen: Marlies Oosters  

 

 

1. Opening vergadering  

Welkom nieuwe leden  en voorstelrondje wie is wie? 

Peter-Paul Rauwerda: Bonhoeffercollege, docent wiskunde 

Mark Horn: ouder van het Bonhoeffercollege, Juridische en Bedrijfskundige achtergrond. 

 

Vacature: leerling van het Castor college 

Vacature: ouder/leerling van het Dalí college of van Skills vmbo 

Vacature: ouder/leerling van Forta 

 

Vaststelling agenda en punten voor de rondvraag  

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Rondvraag: 90 pb uren uit CAO, stijging energiekosten voor scholen. 

 

2. Mededelingen voorzitter 

a) Actiepunten/besluiten GMR onderling (28 juni 2022)  

- Cursus achterban informeren: zie de informatie van Saskia van der Schaaf. Notulen gaan naar MR’en. Daar 

wordt er verschillend mee omgegaan.  

- Nieuwsbrief SVOK: nieuwe leden introduceren, wie gaat het schrijven? 

- Adres en geb. datum naar secretaris sturen 

- Hard copy van de stukken.  Personeel kan kopiëren op school, verder geen animo 
b) Vergaderingen met Raad van Toezicht (RvT) dit schooljaar. 

maandag 19 december 2022 16.00-17.30 uur RvT, CvB, GMR(afvaardiging) 

maandag 17 april 2023: tijd volgt nog. RvT, GMR (afvaardiging) 
 

Het openen van dit nieuwe schooljaar is van start gegaan met een informeel “Benen op tafel overleg (BOT) met 

het College van Bestuur (CvB), RvT en het Dagelijks bestuur Gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad (DB-

GMR). Speerpunt van de RvT was de samenwerking en de onderwerpen waar een gemeenschappelijk belang 

bestaat. Het koersplan met de genoemde onderdelen is het onderwerp waar de twee partijen aan zullen werken. 

Goed werkgeverschap, goed onderwijs en financiën, vinden wij belangrijk. 

Het overleg met de RVT zal twee keer per jaar plaatsvinden en leden van de GMR worden hierbij uitgenodigd 

om hieraan deel te nemen (afvaardiging). Het overleg is éénmaal met het CvB en éénmaal zonder het CvB. 

  

3. Vaststellen notulen 

Concept notulen GMR Onderling d.d. 28 juni 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.  
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Naar aanleiding van: zijn roostermakers al bij elkaar geweest? Nog niet, navragen voor vergadering CvB-GMR 

in oktober. 

 

4. Inzetten van de beleidsregel experiment inclusief onderwijs (instemming)  

Toelichting door Lotte vd Voort (Service en Expertisecentrum (SEC)) 

Koersplan ambitie: inclusief en passend onderwijs. Concreet in samenwerking met Heliomare. 

Aanvraag bij ministerie van OCW om regulier onderwijs en speciaal onderwijs samenwerking via een 

beleidsregel uit te voeren om dan met de samenwerking te kunnen experimenteren. 

GMR wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsregel. Castor en Skills, waar het project gaat lopen, zullen 

MR’en om instemming worden gevraagd over de invulling van die beleidsregel. Als op termijn samenwerking 

verder gaat, komt SEC weer bij GMR terug.  
Kwartiermaker bij Castor is net begonnen. 

Opmerkingen vanuit GMR:  

kwartiermaker is al begonnen, terwijl de GMR nog moet instemmen. Dat is niet zoals het proces zou moeten 

lopen.  

Uit samenwerkingsverband komt wel extra geld, geen subsidie van OCW. 

Zorgen die worden gedeeld in de GMR: verschillende CAO’s en andere cultuur tussen de instellingen. 

Traject plusklas van Kennemercollege is verwarrend. Bestaat nl al een trajectplusklas, die is vierhoek breed. 

Laat projectleider zorg het ook aan de rest van het personeel uitleggen. 

Nu wordt onderwijs dichterbij gehaald in de bungalow naast Castor, maar daarmee blijft het exclusief 

onderwijs. Hoe kunnen die leerlingen uiteindelijk door naar het Castor college. Je moet dus verder dan deze 

stap, voordat het echt inclusief onderwijs is.  

De Heliomare leerlingen vormen niet de grootste groep van zorgleerlingen. Wat zijn grootste probleem bij de 

scholen op dit moment? Gedragsproblemen zijn een groter probleem, dan het aantal kinderen die naar 

Heliomare gaan. 

Let op: Individueel belang is heel mooi, maar goed werkgeverschap is ook dat je de klas moet kunnen blijven managen. 

Je hebt ook nog circa 20-25 niet-zorg leerlingen. Dat kan heel zwaar zijn als je een paar zorgleerlingen hebt die 

individuele aandacht vragen. Het is heel veel omvattend. Een tegen geluid geven: hoe inclusiever het onderwijs 

hoe meer middelen/mensen erbij moeten. Scholing, formatie, kleinere klassen zal in geïnvesteerd moten 

worden. Laat de ontwikkeling in de komende jaren terugkomen op de agenda. 

 

Besluit: GMR stemt in; volgende keer graag procedure volgen: eerst instemming, dan pas starten 

 

5. Visie Duurzame inzetbaarheid (ter informatie)  

Toelichting door Jacqueline Kleine (JK)(case manager inzetbaarheid bij het SEC) 

Werkzaamheden JK: personeel dat is uitgevallen door ziekte, begeleiden samen met de leidinggevende terug 

het arbeidsproces in. Ook zorgen dat mensen niet uitvallen, niet ziek worden. 

Hoe zorg je dat duurzame inzetbaarheid ingevoerd kan worden? Zorg voor een visie. 

Leidinggevenden en medewerkers hebben de visie samen ontwikkeld. 

Dialoog tussen medewerker en leidinggevende is erg belangrijk: een doorlopende cyclus. En vijf thema’s 

kwamen uit de workshops. 

BOO heeft opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken. Hoe ga je dit nu aanpakken. In SMO 

gevraagd of medewerkers er weer bij betrokken kunnen worden.  

MR’en worden er ook bij betrokken. Voor implementatie in 2023 eerst een organisatiebreed plan van aanpak 

maken. Werkbelevingsmonitor uitvoeren voor alle scholen. Onderzoeken wat ervoor nodig is om de eigen 

duurzame inzetbaarheid te verhogen en werkvermogen te vergroten. 

Opmerking: nu worden gesprekken 1x per jaar gevoerd door leidinggevenden, er moet dus wel een omslag 

gemaakt worden, dat leidinggevenden meer naar een coachende rol moeten switchen. 
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Moet het altijd je leidinggevenden zijn? Als het niet lekker loopt, is dat vaker omdat het met je 

leidinggevende niet goed loopt. Daarom al vroeg in de cyclus ook al navragen: “hoe gaat het in de 

communicatie met ons?” 

 

6. Aanbesteding Arbodienstverlening (advies) 

Elke organisatie moet een bedrijfsarts hebben. 

 

Eisen: arbodienst (of bedrijfsarts) die aan de eisen voldoet kan hierop reageren. 

GMR nu meekijken of er dingen raar zijn of dingen die missen. Op 25 oktober komt het nog een keer in de 

GMR.  

Verschil met wat we nu hebben: er was een contract dat er taakdelegatie kon zijn, dat doen we in de praktijk 

nu niet meer (beviel niet).  

We kopen alleen bedrijfsarts in. Er zijn weinig bedrijfsartsen, dus is een risico. 

De adviezen van de bedrijfsarts worden door de arbodienst, soms pas na een week in het dossier opgenomen. 

Eis nu: na 2 dagen in dossier. Locatie dicht bij de scholen is ook belangrijk. Er zijn preventie-spreekuren, 

daar kan werknemer anoniem naartoe, daarvan komt geen terugkoppeling naar leidinggevende. 

 

Huidige contract Arbodienst: De Arbodienst wil zelf ook een adviseur leveren (naast JK). Dat is dus niet 

gewenst. Als er niemand reageert, moeten de eisen aangepast worden. 

Wat hier voorligt is eigenlijk wat de huidige dienstverlening is. 

Werken op basis van uurtarief, is dat een idee? Kan ook averechts werken.  

 

Stukken BOO: nog vragen over? 

Cruiseschip bij Velsen Noord heeft circa 40 leerlingen die aangemeld kunnen worden. Worden deze 

leerlingen op ISK, JPT-Supreme College of Bonhoeffer, of SKILLs,ondergebracht? Dat wordt onderzocht. 

Vellesan is dichterbij. Het zal in samenwerking moeten worden opgelost. Het is een uitdaging. 

 

 

7. Examenreglement (instemming deel A)  

Afronden van cijfers vindt al plaats via Magister, 5,45 wordt een 5 bij CE, SE’s kan 5,45 een 5,4 worden, in 

Magister gaat het automatisch naar 5,5 

Veel discussie hoe er moet worden afgerond. Wordt 5.45 nu 5,5 dus 6 of 5,4 dus 5? 

Is het een aanscherping? Of een versoepeling? De examensecretaris heeft aan de voorzitter aangegeven dat het 

om een versoepeling gaat. Tekst aanhouden en om duidelijkere tekst vragen. 

Besluit: niet ingestemd, voorstel retour voor aanpassing/verduidelijking tekst. 

Er zal via de e-mail om akkoord gevraagd worden op nieuwe tekst.  

 

8. Tips en Tops uit de vergadering van 28 juni 2022 (toelichting)  

Tijdens laatste vergadering van het vorig schooljaar hebben de leden tips en tops aangegeven over de huidige 

werkwijze van de GMR. De uitkomst is besproken. 

 

9. Nieuws uit de MR’en  

a. Jac. P. Thijsse College  

Afvalstromen vanuit de scholen. Wij willen graag aan duurzaamheid werken en afval gaan scheiden. Nu heeft 

SVOK een contract met GP Groot voor de inzameling van afval. Het resultaat is dat alles dan weer op één hoop 

wordt gegooid. 

Het SVOK wil graag werken aan duurzaamheid staat in het koersplan als ambitie. Daarom willen we dit graag 
aankaarten.  
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b. Bonhoeffercollege 

Ouderbijdrage is vrijwillig. Steeds meer ouders betalen geen bijdrage. Draagkracht voor reizen komt onder 

druk. Op deze manier komt het organiseren van reizen in gevaar. Er ontstaan nu grote verschillen tussen de 

scholen.  

Voorzitter neemt dit mee in vooroverleg met DB GMR-CvB.  

 

c. Castor college, 1 oktober reünie gaat niet door, verschoven naar 1 april.  

d. Dalí college, geen bijzonderheden. Samen met Skills een oproep voor ouder in GMR, geen reactie. Nu uitzetten 

op de andere scholen, zoals vorig jaar ook. 

e. Skills vmbo, twee ouders in de MR 

f. Forta praktijkschool. Werving voor GMR loopt. 

 

10. Rondvraag  

i. Met de nieuwe CAO gaat een fulltimer van 50 PB-uren naar 90 uur. Maar wat nu?  

De leden zijn het erover eens het SVOK (CvB) hier duidelijkheid over te vragen. Tot nu toe was het mogelijk 

om de 50 uur PB in te zetten voor een of meerdere verlofdagen/werkdrukvermindering per schooljaar. Uiteraard 

i.o.m. de werkgever om de lesuitval te beperken en eventueel op te vangen. In het kader van goed 

werkgeverschap, deze optie graag laten voortbestaan! Moeten we bv. in de richting van: je kunt per jaar nog 

steeds maximaal 2-4 verlofdagen los opnemen (en de rest op een andere manier in Foleta wegwerken)? 

Uiteraard i.o.m. de werkgever en het liefst al doorgeven ruim voor de zomervakantie voor het komende 

schooljaar. Of toch anders? Opnemen van een paar dagen verlof was juist een hele mooie regeling...  

Hoe worden deze uren nu verwerkt op de scholen, ook in het kader van duurzame inzetbaarheid. 

 

i. Hoe staat het met de stijgende energiekosten van de SVOK scholen. Is dit ook al een probleem voor de scholen? 

SVOK heeft een langlopend contract, lijkt op dit moment nog geen probleem op te leveren.  

Voorzitter neemt dit mee in vooroverleg met DB GMR-CvB.  

 

1x per jaar een informeel gesprek tussen de bestuurder en de MR, beviel goed. Kan dit worden voortgezet? 

 

11. Sluiting 21.58 uur 

 


