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Concept notulen CvB-GMR VERGADERING d.d. 25 oktober 2022 

Aanvang vergadering 19.30 uur bij Supreme College  

Aanwezig:   

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

(MS), Hermien Jorna (HJ), Peter-Paul Rauwerda (PR), Hanneke Vodde (HV), Peter Heere (PH), 

Leonie Weijling (LW) tot punt 6 

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

Leerling geleding:  Felien Heijdra (FH), Veerle Beijering (VB) 

Afwezig:  Lucas Warren (Oudergeleding) 

  

Notulen: Marlies Oosters  
 

1) Opening vergadering 

Nieuwe leden stellen zich voor 

Vaststelling agenda en inventariseren rondvragen: een vraag voor de rondvraag CvB. 

 

2) Vaststellen notulen  

Concept notulen GMR-CvB d.d. 31 mei 2022 ongewijzigd vastgesteld. 

 

3) Mededelingen voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

a) Aanbesteding Arbodienstverlening: vraag vanuit GMR “werken op basis van uurtarief” als 

mogelijkheid is intern besproken binnen Service en Expertisecentrum (SEC), wordt niet overgenomen. 

Naar aanleiding van de presentatie van Jacqueline Kleine op 20 september met de GMR behoeft er geen 

extra presentatie gehouden te worden en kan de aanbesteding van 11 november 2022 doorgezet worden. 

b) SVOK vitaal: op dit moment zijn er docenten bezig om te kijken of er behoefte is aan sport en spel 

binnen het SVOK op een locatie buiten de scholen. Hierbij wordt gedacht aan schaak- of damtoernooien, 

dartwedstrijden, biljart- of pooltoernooien. Vraag is of de personeelsleden van de GMR kunnen polsen of dit 

ook een bijdrage kan leveren voor alle scholen binnen het SVOK. 

Doel hiervan is dat collega’s op een informele manier met elkaar omgaan, sociale cohesie versterking en 

ontspanning. 

c) Toelichting examenreglement agendapunt 4 via beeldverbinding in Teams door de voorzitter van de 

examencommissie SVOK Jesse Bos. 

d) College van Bestuur zal punt 5 tot en met punt 14 verder toelichten. 

 

4) Toelichting examenreglement 2022-2023 door Jesse Bos (JB) voorzitter examensecretarissen (ter 

informatie)  

Wat zijn de knelpunten? Op voorblad staat dat examenreglement zo wordt ingeregeld, dat de berekening 

(afronding) van vakken met een centraal schriftelijk examen (CE) gelijk wordt getrokken met vakken met 

alleen schoolexamen (SE). Na aanpassing van het reglement is de gelijktrekking niet meer van toepassing. Er 

wordt op een andere manier afgerond bij SE: 5,46 wordt 5,5 wordt een 6. Dit is niet bij een CE, daar wordt 

afgekapt, 5,46 wordt 5,4 wordt een 5. 

Toelichting door JB: 

Leerlingadministraties gaven aan dat in afzonderlijke reglementen niets staat over hoe schoolexamens (waar 

geen CE van is) moeten worden afgesloten. Wenselijk dat alle leerlingen binnen alle SVOK-scholen zelfde 

worden behandeld met betrekking tot afronden van cijfers. Cijfers worden afgerond op 1 decimaal, is de 

praktijk. Merendeel van de scholen rondt tussentijds af, 5,45 wordt 5,5 wordt 6. Deze systematiek wordt nu 

dus besloten, 5,45 wordt 5,5 (dat doet Magister ook) en is ten gunste van de leerlingen. De 

examensecretarissen beslissen over het proces.   

Verwarring is ontstaan door tekst op het voorblad, waar staat dat SE en CE op dezelfde manier worden 

afgerond, dat is nu dus niet duidelijk. De instemming is op het reglement en niet op het voorblad. Bij CE 

wordt cijfer afgekapt en bij SE afgerond. Discussie blijft.  

 

5) Mededelingen voorzitter College van Bestuur (CvB) 
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a) Pb uren extra financiële middelen uit overheid op basis van CAO. Collectief deel en individueel 

deel, nieuwe CAO 40 uur extra individueel. Voor komend jaar worden de uren uitbetaald of opgenomen. 

Voor het collectieve deel in overleg met de scholen. CAO pb uren worden al vanaf januari 2022 toegepast 

ipv september 2022. Dit zal dus deels worden uitbetaald en deel mag worden opgenomen. Voor 2023 zal 

collectieve deel op de balans worden gezet, individuele deel zal worden opgenomen of uitbetaald (23 uur 

gaat het over). Het plan kan zijn (7/12 deel = 23 uur door bonden akkoord bevonden) uitbetaling eind nov 

2022. Als dit niet zo is, dan wordt het alsnog meegenomen naar 2023. Individuele pb uren zijn individueel 

recht: medewerker mag dus beslissen dat het opgenomen wordt en niet uitbetaald.  

 Hoe om te gaan met toekomstige jaren? Mag je de uren opnemen? Was 50 uur, nu is het 90 uur. Mag je 

een deel opnemen als lang weekend? Jaartaaklast vermindering of uitbetalen is bij sommige scholen enige 

manier, daar mag je de pb uren niet opnemen als verlof.  

Voorzitter CvB neemt vraag mee terug: jaartaaklast vermindering of verlofuren. Wenselijk om het SVOK 

breed hetzelfde te regelen. Dit onderwerp (meerjarenperspectief) wordt ook in werkgroep over nagedacht. 

Hoe het met de 50 uur gaat is hetzelfde als met 40 uur, voor korte termijn. Meerjarenperspectief is gericht op 

een methode die voor alle scholen gelijk zal zijn! 

 Hoe kan het aantrekkelijk gemaakt worden voor collega’s om collega’s te vervangen die door opnemen 

pb uren afwezig zijn? 

b) Roostermakers expertise uitwisseling. Mee bezig. Zermelo training en in company training voor de 

roostermakers: professionalisering van de roostermakers. 

c) Afval scheiden. Wens die bij iedereen leeft binnen SVOK. Er is een subsidie vanuit overheid voor 

plastic en glas gescheiden laten ophalen, deze is toegekend. Hoe nu afval te verzamelen wordt onderzocht. 

Hoe gaan we alle leerlingen hiervoor warm maken? Communicatie is belangrijk. 

d) Informatief gesprek MR’en met bestuurder wordt georganiseerd. 

  

6) Koersplan (status update) (ter informatie zie filmpje in Teams) 

Filmpje wordt getoond. Wat is de eerste indruk van het filmpje? Beetje kinderlijk stemmetje. Filmpje is een 

van de dingen waar koersplan mee van start gaat. 

Koersplan wordt meegenomen in de scholen in het schoolplan. Kaders en toetsingsmomenten met 

directeuren en rectoren besproken. Wordt vervolgd. 

Leerlingen: later selecteren is mooi, kan leerlingen helpen. En persoonlijk kijken naar de leerlingen, klinkt 

belangrijk. 

Voorzitter GMR: koersplan is ambitieus, maar geeft mooi aan dat er hard aan wordt gewerkt.  

Let op: Koersplan ICT hfst 3.6: onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning (schermtijd per dag is 

gemiddeld, voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar, 5 tot 7 uur per dag) voordeel om bij arbeidsmarktkrapte 

het docententekort (tijdelijk) op te vangen door digitale lessen? Dit strookt toch niet met de ambitie? 

 

7) Herpositionering (status update)  

Lijkt dat leerlingaantal gestabiliseerd is. Nieuwe namen voor de scholen is enorm project, is bijna afgerond. 

Basisscholen hebben taarten gekregen waar de namen van de nieuwe scholen in meegenomen worden. 

PO-VO overleg: Koersplan is goed ontvangen door PO-koepels zoals Fedra, Tabijn en ISOB. Zij geven aan: 

als jullie voor passend onderwijs zijn, kijk ook naar ons en met ons naar een leerling. 

Spannende ontwikkelingen mavo bij Castor en Havo bij Dalí.  

Vanuit Skills komt naar voren: worden doelen wel gehaald door problemen met ISK? Nieuwe imago, met 

filmpjes naar de basisscholen gaan, heel hip. Imago staat stevig.  

Opgemerkt wordt: 

- dat veel aan PR gedaan wordt, naar buiten toe. We moeten het nog wel gaan doen. Dat lijkt 

geparkeerd. Het ontwikkelen is nog niet klaar, pas op: wel doen wat je zegt! 

- Filmpjes lijken hetzelfde voor alle oud Kennemerscholen, maar met andere tekst. Is dat verstandig? 

We zijn verschillende scholen. 

- Personeel moet op de hoogte zijn wat binnen de school speelt, maar liefst willen we ook weten wat 

de verschillen zijn met de andere SVOK-scholen. De filmpjes die in de bioscoop vertoond gaan worden staan 

op facebook en instagram. Wanneer komen de filmpjes voor elkaar beschikbaar? 

Reactie CvB:  

- Woensdag 26 oktober zijn de filmpjes voor de basisscholen beschikbaar. 
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- Zorg: belang van profileren en belang van samenwerken. Andere naam is niet dat de scholen uit 

elkaar zijn gegaan. Dat filmpjes op elkaar lijken kan een huisstijl zijn, voorzitter CvB zal ze nog een keer 

bekijken. 

- We zijn er nog niet, als je maar weet dat we er nog niet zijn, is dat niet erg. Je mag wel vertellen dat 

je het gaat doen, dat je ergens voor staat. Vertel dus ook wie je wil zijn! 

- Is er ook ruimte voor profilering voor Jac. P. Thijsse (JPT) en Bonhoeffercollege? Ja, die is er. 

Noord-kant van het verzorgingsgebied (Heiloo) is belangrijk voedingsgebied, daar wordt ook geworven.  

 

8) Kaderbrief 2022 (advies)  

Kaderbrief vormt startpunt van het begrotingsproces.  

Voorzitter GMR: compliment: ziet er anders uit dan voorgaande jaren, met organogram, duidelijk. 

In hfst 3 staan teksten uit koersplan. Kijk uit dat je de digitalisering niet te ver doorvoert. 

Verduurzaming, komt er ook een plan hoe dit in het onderwijs meer aan de orde komt? En Burgerschap? 

 

9) Internationale Schakelklas (ISK) waaronder opvang leerlingen cruiseschip  

ISK is ondergebracht bij Skills, verwachting is 150-160 leerlingen dit jaar. Kwalitatief lukt  

het om onderwijs vorm te geven. Sociale dynamiek loopt op: onrust neemt helaas toe. Populatie van Skills is 

erg divers, populatie van ISK is erg divers, leerlingen zitten dus veel op elkaar. Dat geeft druk op alle 

leerlingen en het personeel. Eigenlijk moet Skills ontlast worden. ISK is de verantwoordelijkheid van alle 

scholen. Opvang van groepen: leerlingen gaan nu naar JPT en Bonhoeffer. Leerlingen worden vanaf de boot 

met kleine busjes naar de scholen gebracht. Oekraïense leerlingen worden in eigen klas ondergebracht. 

Binnen ISK is belangrijk: wat is het leervermogen, wat is de schoolervaring, in welke mate hebben de 

kinderen trauma’s opgelopen? 

ISK: onderwijs is in principe maximaal 2 jaar, om daarna uit te stromen naar regulier onderwijs. 

Na paar maanden met alle betrokkenen evalueren. 

 

10) Vakantieregeling (instemming/advies)  

Voorstel vanuit directie is model A: weinig ruimte voor de examenklassen. Waarom gekozen voor A?  

Er wordt scherp gekeken naar voorbereidingen van examenleerlingen. Voor personeel is A beter, 

model B: geeft wat problemen met vrije dagen, maar geeft leerlingen meer voorbereidingstijd voor examens. 

Voorzitter van CvB vraagt om zoveel mogelijk voor de meivakantie alle examentrainingen af te ronden.  

Binnen TOP-groep (is Top van Noord-Holland) en zuidkant van het kanaal wordt voor A gekozen. Het PO in 

onze regio probeert dezelfde vakantieperiode te volgen. Afhankelijk van de grootte van het gat tussen de 

meivakantie en de zomervakantie, kunnen door het PO aanpassingen gedaan worden in de vakantieperiode. 

Het PO en VO hebben hier op dat moment nog niet over gesproken met de PO scholen. 

 

11) a) Aanpassing GMR reglement (advies)  

Aanpassing vanwege nieuwe namen van Castor College, Dalí College, Skills vmbo en Forta. 

 

b) Aanpassing GMR statuut (instemming)  
Aanpassing vanwege nieuwe namen van Castor College, Dalí College, Skills vmbo en Forta. 

hfst 5 art 5, punt 1 eerste zin: “dan” ontbreekt voor “wel”. Wordt aangepast. 

 

12) Vrijwillige ouderbijdrage wordt probleem, omvang is nog onbekend. Overheid: ouderbijdrage is 

strikt vrijwillig en iedere leerling moet kunnen deelnemen aan activiteiten/reisjes ongeacht of ouders de 

bijdrage hiervoor hebben betaald. 

Minder mensen willen betalen, is wat we nu zien. De bijdrage bestaat in grote lijnen uit circa vier 

componenten: een basisbedrag voor het hele jaar voor kleine voorzieningen, een groter bedrag voor de 

“schoolreizen”, een bedrag voor exclusieve opdrachten en een apart bedrag voor de uitwisselingen. De 

scholen is gevraagd deze vier componenten uit te werken, zodanig dat in een leerjaarperspectief deze 
activiteiten overeind kunnen worden gehouden. Wellicht niet in dezelfde mate, maar wel in de geest van de 

vier componenten. 

Weten nu niet wat de dekkingsgraad is voor de te organiseren activiteiten. We kijken het een jaar aan, hoe 

het uitpakt. We zullen nu niet veel aanpassen. In meerjarigperspectief bekijken wat willen we behouden en 
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wat niet. Normeren en normaliseren: wat vinden we verantwoord. Let op de (financiële) draagkracht van 

ouders, ook in de toekomst. Dit onderwerp ook met de GMR blijven bespreken. 

 

13) Huidige energiecrisis/inflatie  

effecten op  

 medewerkers: binnen het SEC aan het nadenken hoe we medewerkers kunnen ondersteunen, zoals 

financieel of budgetcoach. Tussen nu en een maand wil het SEC met een plan komen. Als er meer bekend is, 

zal het gecommuniceerd worden naar de medewerkers. De GMR vindt dit een erg mooi gebaar. 

 leerlingen: Forta biedt de leerlingen ontbijt aan, komt uit het schoolbudget. Sanitaire producten voor 

meisjes (prijs verlaagd) op Bonhoeffer, etc. Binnen CvB wordt ook nagedacht wat er nog meer geboden kan 

worden voor leerlingen.  

 

14) Rondvraag met CvB  

Pb uren: afdelingsleiders bepalen hoe met verlof omgegaan wordt, geen harmonie tussen de afdelingsleiders. 
Is hier beleid op? Nee, hier is geen beleid op. 

 

GMR onderling 

 

15) Kaderbrief  (advies)  

Goed leesbaar stuk. Positief advies. 

 

16) Vakantieregeling (instemming)  

Na discussie wordt met meerderheid van stemmen voor A gekozen.  

 

17) a) Aanpassing GMR reglement (advies GMR) 

positief advies over de (naams)wijzigingen. 

b) Aanpassing GMR statuut (instemming GMR)  

ingestemd met de wijzigingen. 

 

18) Rondvraag  

Een aantal GMR leden vindt dat rondom examenreglement de procedure niet goed gevolgd is. Volgende keer 

liever eerst in commissie onderwijs. 

Commissie onderwijs moet vooraf de tijd hebben om het reglement te kunnen beoordelen. Dringend advies 

vanuit GMR: op 1 september moet het reglement aan de GMR worden voorgelegd, dan is er voldoende tijd 

om het te lezen en eventuele wijzigingen door te voeren.  

Vacature GMR ouder/leerlinggeleding voor Dalí of Skills nog open. Voorzitter CvB heeft dit besproken met 

de directeuren van deze scholen. Wat is de uitkomst daarvan? 

Vacature GMR oudergeleding Forta: MS vraagt nog een keer na bij de MR van Forta. 

MR Castor college zoekt nog een kandidaat voor de leerlinggeleding GMR. 

 

19) Sluiting (22.10 uur) 

 

 

 

 


