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Kort verslag van de KGMR vergadering van 12-12-2016
vastgesteld
KGMR-leden:
Aanwezig: , Caroline Kik, Marleen Langendoen, Marianne Jacquemijns, Bart Hovens, Judith
Geeratz, Job Heerink, Arielle Verbeek en Barbara de Bruyckere
Afwezig met kennisgeving: Eric Groeneweg, Bram v.d. Have
Afwezig zonder kennisgeving: Annette Maassen en Arno v.d. Hoek
Extern voorzitter: Hendrik Feenstra
Namens PRIMOvpr, Alex Oldenburg, Ingrid van Doesburg en Udo Pemmelaar (verslag)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Agenda
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van punt 14 Schoonmaakprocedure
3. Verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
De mededelingen zijn weer als bijlage toegevoegd.
Aanvulling, Het verslag van het bestuursgesprek met de inspectie wordt zodra het
beschikbaar is op SharePoint geplaatst.
M.b.t. punt 15 wordt gevraagd naar de betreffende avond.
Ingrid van Doesburg geeft aan dat het een leuke, goede en nuttige avond is geweest.
Door gebrekkige communicatie bleek één team niet goed geïnformeerd te zijn waardoor er
sprake was van zorg en weerstand. Om e.e.a. op de kaart te zetten was er m.b.t. het
meerjarenhuisvestingsplan 2019 wel haast geboden. Uiteindelijk is besloten om middels een
brief alle ouders eenduidig te informeren.
Verder licht Alex de bijzondere situatie toe die ontstaat door de afvaardiging van het SOB.
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Formeel had dit een personeelslid moeten zijn. Om de inbreng van het Speciaal Onderwijs
niet verloren te laten gaan, wordt voorgelegd om geen bezwaar te maken tegen de verdeling
5 personeelsleden en 7 ouders i.p.v. pariteit. De vergadering gaat hiermee akkoord.
5. Begroting en Marap
De vergadering is al bekend met het voorliggende stuk. De uitgangspunten zijn gelijk
gebleven, de nieuwe situatie rond het ERD (eigen risicodragerschap) is verwerkt.
Er is sprake van een gestuurd verlies, om het vermogen terug te brengen door investeringen
op het gebied van personeel en ICT.
Zorgpunt blijft het aantal m2 ruimtebeslag, maar omdat er veel staat te gebeuren op het
gebied van nieuwbouw zal dit probleem zich op de duur oplossen.
Gevraagd wordt naar de te krappe behuizing van het SOB, geantwoord wordt dat de situatie
bekend is en onderwerp van gesprek met alle betrokken partijen.
De vergadering verleent Instemming aan de begroting
Over de Marap zijn geen vragen.
6. Treasurystatuut
Het betreft hier een verplichte aanpassing van een ouder statuut.
Gekozen is voor een getoetst modelstatuut van VosAbb, dat door de bank en de accountant
is goedgekeurd.
De vergadering gaat akkoord.
7. Klokkenluidersregeling
Ook hier betreft het een verplicht reglement, waarbij gekozen is van het modelreglement dat
door VosAbb is gemaakt.
De vergadering verleent instemming

8. Verslag sollicitatiecommissie
Marianne Jacquemijns geeft een toelichting op de gevolgde procedure.
Inmiddels heeft gekozen kandidaat de baan aanvaard, het CvB verzorgt verder de
benoeming.
Mevr. W. Lageweg zal in verband met te verwachte bestuurlijke ontwikkelingen voor 1 jaar
benoemd worden.
9. Werkgroepen
Personeel:

Financiën:

geen verslag
Marianne geeft een toelichting op de vergadering.
Gesproken is over de modernisering van de gesprekcyclus.
Het bekwaamheidsdossier en het werken aan de eigen ontwikkeling.
Mobiliteit, beloningsbeleid en het nieuwe handboek.
Geen verslag er is vergaderd over de begroting die hier boven geagendeerd
staat.

PR&M:

geen verslag.

Onderwijs:

De mogelijkheid van nieuwe eindtoetsen wordt toegelicht,
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Op een vraag over de toetsing in het SO wordt geantwoord, dat er in die
situatie gekeken word naar de uitstroom.
Verder geen opmerkingen over het verslag

10. Privacyreglement
Wederom een verplicht document, dat ook in het directeurenoverleg aan de orde is geweest.
Het betreft eigenlijk bewustwording en professioneel gedrag in zake social media e.d.
Er worden tal van voorbeelden gegeven, waaruit blijkt dat het onderwerp wel op de agenda
van de school moet komen te staan. Ook in de SharePoint trainingen wordt er aandacht aan
besteed. Tot slot wordt de suggestie gedaan om middels de interne mail d.m.v. “nadenk”
voorbeelden aandacht aan het onderwerp te geven.
De vergadering verleent instemming
11. Meerjarenbeleidsplan
De stand van zaken is als volgt.
In principe liggen we redelijk op schema, wel kan worden opgemerkt dat het nodig is om
t.b.v. de beschreven ambities twee jaar extra uit te trekken.
Het blijft een dynamisch plan, dat jaarlijks zal worden bijgesteld.
12. Reglementen en statuut
De medezeggenschapsreglementen en statuut waren aan vervanging toe.
In de zomervakantie heeft het expertisecentrum een nieuwe, aan de komende wetswijziging,
aangepaste versie gemaakt.
Gevraagd wordt om eventuele vragen voor de vergadering te stellen, zodat het nieuwe
statuut en het reglement in de vergadering van 06-03-2017 kan worden vastgesteld
13. Samenwerkingsschool
Zie de mededelingen
14. Schoonmaakprocedure
Dit punt is geagendeerd n.a.v. de vorige vergadering.
D.m.v. een PowerPoint presentatie wordt uitgelegd hoe de door de firma Hago gewonnen
verplichte Europese aanbesteding is verlopen. De overdracht is op een aantal scholen niet
helemaal goed verlopen, maar daar is inmiddels hard aan gewerkt.
In januari verwachten we de eerste rapportage.
Wordt vervolgd.
15. Scholing
N.a.v. de ingekomen vragen over scholing wordt besloten om hier in 2017 op terug te komen
met een scholingsaanbod voor nieuwe MR leden
16.
17
18. Rondvraag
Er wordt een vraag gesteld over het tekort aan medewerkers t.b.v. de Tussen Schoolse
Opvang. Het betreft een bekend probleem, dat moeilijk op te lossen valt.
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De organiserende instantie is nl. niet verantwoordelijk voor het personeel, dat blijft bij de
school.
Op het moment dat daar verandering in zou komen zullen de kosten voor TSO voor ouders
aanzienlijk stijgen. Op schoolniveau zal er dus een oplossing gevonden moeten worden.
18. Volgende vergadering
De volgende vergadering is op maandag 06-03-2017

19 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid en
inbreng.
Hierna maakt de voorzitter van het CvB gebruik van de gelegenheid om Marianne
Jacquemijns in het zonnetje te zetten voor haar onvermoeibare inzet.
De voorzitter neemt hierna afscheid van Alex Oldenburg, die per 1 februari met pensioen zal
gaan en van de scheidend ambtelijk secretaris, door beiden te bedanken voor hun
werkzaamheden in de afgelopen jaren.
Lijst met agendastukken
1. Agenda
2. Verslag vorige vergadering
3. Mededelingen CvB
4. Bestuursrapportage jan/aug
5. Begroting
6. Treasurystatuut
7. Werkgroep verslag onderwijs
8. Klokkenluidersregeling
9. Privacyreglement
10. Verslag sollicitatiecie.
11. Ingekomen brief Houthouffe
12. Concept statuut en reglementen

Vergaderschema KGMR en werkgroepen 2016/2017
GMR: 09-2017
KGMR :, 06-03-2017, 18-04-2017 en 29-06-2017
Werkgroepen
PR & M: 22-02-2017, 07-06-2017
Financiën: 08-03-2017, 21-06-2017
Personeel: 06-02-2017, 08-06-2017
Onderwijs: 15-02-2017, 31-05-2017

UP 20-12-2016

4/4

