Notulen onderlinge GMR-vergadering
Dinsdag 12 juni 2018
AISC Worldcafé

GMR
Vera Weeber (voorzitter GMR-PO, personeel WSV, voorzitter vergadering)
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR-VO, personeel Mundus)
Cees Glastra van Loon (ambtelijk secretaris a.i., personeel Mundus)
Michel Alders (ouder Eilanden) afwezig
Anja Beemster (personeel Denise) afwezig
Hagar Beerends (personeel Eilanden)
Gerrit Blom (ouder WSV)
Elisabeth Bootsma (ouder Cartesius)
Guus ten Bosch (ouder MSL)
Naoufal Bouya (leerling Cartesius 2) afwezig
Luuk Brouwer (personeel Marcanti) afwezig
Serge Fielmich (ouder Europaschool)
Helga Frömming (personeel Berlage)
Eva van der Graaf (personeel AICS)
Eduard Jebbink (ouder AICS-PO)
Liset de Jong (personeel 4e Gymnasium) afwezig
Mara Marsman (leerling Berlage)
Henk Maul (ouder Spring High)
Maarten Mensinga (personeel Berlage)
Just Pallandt (leerling 4e Gymnasium)
Sylvia Stegers (personeel MSL) afwezig
Rhea Trehan (leerling AICS-VO) afwezig
Vincent Weggemans (ouder Berlage)
Dirk van der Zouwen (personeel Cartesius)

01 Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
Vera heet iedereen welkom. De agenda is gewijzigd: punt 2, verslag d.d. 10 april
2018 is ingevoegd..

02 Verslag d.d. 10 april 2018

Naar aanleiding van punt 9, rondvraag: Is er iets met deze vraag (Een MR krijgt veel
klachten over een bepaald MT-lid. Waar kan de MR met deze klachten naartoe?)
gedaan?
Actie: De vraag zal in het volgende DB aan het College worden gesteld.
Het verslag is vastgesteld.

03 Vernieuwde werkwijze GMR
De voorzitters stellen voor om volgend jaar op een andere manier te vergaderen. De
vergaderingen moeten efficiënter worden. De leden wordt gevraagd hier de komende
tijd over mee te denken. Tijdens de volgende onderlinge vergadering zal dit punt
verder worden behandeld. Al enkele overwegingen en vragen van de voorzitters en
uit de vergadering:
 Hoe krijgen we nieuwe leden?
 Hoe voorkomen we dat er dubbel werk wordt gedaan: eerst wordt een punt in
een commissie besproken, vervolgens wordt het in de vergadering helemaal
opnieuw besproken.
 Commissies belangrijker maken: punten worden in de commissie besproken,
vervolgens komen er twee commissieleden naar het overleg GMR-CvB. (Maar
hoe zit het dan met de vacatievergoeding van ouders en leerlingen?)
 Splitsen van de GMR in een PO- en een VO-vergadering. Dit is al eens
uitgeprobeerd maar dat werkte niet ideaal.
 De GMR krijgt een eigen budget en begroting.
 Aanspreken van mensen die niet naar de vergaderingen komen, eventueel
zijn/haar directeur informeren. Medewerkers krijgen uren voor de GMR en
worden dus geacht aanwezig te zijn.
 Het gaat niet om de hoeveelheid vergaderingen maar om de hoeveelheid
stukken die besproken moeten worden. De vergaderingen moeten beter
worden ingepland.
Actie: Sjaak zet alvast wat plannen en ideeën op papier en stuurt dat naar de leden.

04 Mededelingen CvB
A) Geen extra aanvulling.
B) Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat het Marcanti-personeel zelf van
de problemen en de taskforce vindt. De GMR-afgevaardigde van Marcanti
is niet aanwezig dus we kunnen het hem niet vragen. Volgend schooljaar
zal er een nieuw lid namens Marcanti in de GMR zitting nemen.
C) Geen extra aanvulling.
D) Vanuit de vergadering wordt gewezen op het gevaar van uitschakelen van
de concurrentie. Een voorbeeld daarvan, in Maastricht, is beschreven in
een artikel in NRC.

E) Het college bestrijdt het idee dat zij zich aanpast aan de ontwikkelingen in
de stad. Zij probeert deze ontwikkelingen wel degelijk ook bij te sturen en
te beïnvloeden. Vanuit de vergadering komt de vraag of deze bewering
met voorbeelden kan worden gestaafd. De GMR zou ook graag van het
College horen wat haar standpunt is inzake zij-instromers en tussentijdse
schoolwisseling.

05 Bestemmingsreserve Innovatie
Er zijn toch nog wat vragen naar aanleiding van het stuk van Mohammed Chatbi
(hoofd controller). Deze zullen op dinsdag 19 juni in de Financiële Commissie
worden gesteld. Ook wordt er vanuit de vergadering gesteld dat er te weinig gebruik
gemaakt wordt van de bestemmingsreserve innovatie. Desondanks wordt er
unaniem voor een positief advies gestemd.
Actie: de ambtelijk secretaris brengt aan het College een positief advies uit.
Actie: De Financiële Commissie stelt vragen aan Mohammed Chatbi ter
verduidelijking van zijn stuk.

06 AVG stappenplan
De meeste scholen wachten op acties van het Samenwerkingsverband. De druk is
wat afgenomen nu de wet is ingegaan op 25 mei jl. De GMR hoopt op meer en
concretere acties van de heer Bob Elemans naar aanleiding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zal in de volgende Onderwijs
Commissie-vergadering besproken worden. Daarbij zal de heer Pom Wolff aanwezig
zijn. Hij zal ook bij het volgende GMR-CvB overleg zijn.

07 PMO
Er komt voor de school een bus voorrijden waar de onderzoeken zullen plaatsvinden.
Om zoveel mogelijk deelnemers te laten meedoen kan worden gekozen voor
‘deelname, tenzij afgemeld’. Een werknemer is niet verplicht de resultaten met de
werkgever te delen. Elke werknemer kan er voor kiezen niet mee te doen. Het
financiële plaatje is nog niet helemaal helder.
Actie: In het DB wordt gevraagd wat er met de medische gegevens zal gebeuren.

08 Evaluatie II&I-dag
Jammer dat de III-dag niet het succes was waarop werd gehoopt. Voor volgend jaar
zal alles uit de kast worden getrokken om de dag tot een groter succes te maken.

09 Deelcommissies
De Onderwijscommissie komt, met de heren Percy Henri, Bob Elemans en Pom
Wolff, voor de volgende GMR-vergadering bij elkaar.
De Financiële Commissie komt volgende week bij elkaar.
Van de HRM-commissie en de Commissie Duurzaamheid geen nieuws.

09 Rondvraag en sluiting
 Vanuit de vergadering wordt gesteld dat de problemen bij Mundus en later bij
Berlage anders zijn dan de huidige problemen bij Marcanti. De voorzitter
beaamt dat.
 Kan er iemand van buiten, bijvoorbeeld een ouder, als gastspreker in de GMR
uitgenodigd worden? Ja, zegt de voorzitter, dat kan.
 De heer Martijn Meerhof zal na de vakantie in de vergadering komen praten
over Cartesius 2.
 De MR heeft medezeggenschap, via de BAC, bij aanstellingen en
benoemingen. Maar wanneer een tijdelijk dienstverband in een permanent
dienstverband wordt omgezet, wordt de MR niets gevraagd.
Actie: Sjaak gaat dit uitzoeken.
 Kunnen scholen melden hoeveel zij-instromers zij jaarlijks krijgen? Meten is
weten. Iets voor de Onderwijscommissie?
 Op een Espritschool hebben de leerlingen in de vierde klas geen recht te
doubleren. Hoe zit dat?
Actie: Henk zal de betreffende tekst doorsturen.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

