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verslag KGMR-vergadering 18 januari 2018                
 
Aanwezig: Sofia Bekker, Judith Geeratz, Eric Groeneweg, Bram v.d. Have, Marianne Jacquemijns, 
Arielle Verbeek 
 
Afwezig: Arja Berkhout, Bart Hovens, Caroline Kik en Marleen Langendoen 
 
Extern voorzitter: Hendrik Feenstra 
 
Namens Raad van Toezicht PRIMOvpr: Nico Jaspers 
 
Namens PRIMOvpr: Ingrid van Doesburg, Willeke Lageweg en Myrna Vleugel (verslag) 
 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Nico Jaspers, die 
namens de Raad van Toezicht aanwezig is.   
Deze vergadering is in de plaats gekomen van de vergadering van 11 december 2017, die was 
uitgevallen als gevolg van de hevige sneeuwval. 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van Arja Berkhout, Caroline Kik en Marleen Langendoen.  
 
2. Agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Mededelingen 
Zie bijlage 2. 
- De in januari 2017 ingediende spoedaanvraag voor ’t Schrijverke is in december 2017 door de 

gemeente geaccordeerd. Voor het herstellen van de klimaatproblemen (constructiefout) zal een 
financiële tegemoetkoming worden verleend.  

- In vervolg op de vraag van Marianne Jacquemijns deelt Ingrid van Doesburg mee dat het gebruikelijk 
is om in een vacature op te nemen dat het gaat om een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast. 
Indien een nieuwe vacature dient te worden geplaatst voor de functie van Hjalmar de Winter zal 
bekeken worden of deze zinsnede moet blijven staan. 

- Vorige week heeft een sportieve nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden. Met de werkgroep 
Personeel zal bekeken worden op welke wijze een hogere opkomst kan worden gerealiseerd.   

- Tegen de kerst is er een vervelende kwestie op de Wateringe geweest, die door een samenloop van 
omstandigheden op een nare manier in het nieuws is terechtgekomen. Kern van dit probleem was 
het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.  

- Met de wethouder zal in gesprek worden gegaan over de samenwerking tussen de Wateringe en de 
Buurtkamer.  
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5. Raad van Toezicht  
Nico Jaspers deelt mee dat door het aftreden van Joop Pol en het aflopen van de benoemingstermijn 
van Richard Struijk twee vacatures in de Raad van Toezicht ontstaan. Hij wijst erop dat de opvolger van 
Richard Struijk door de oudergeleding dient te worden aangedragen daar hij destijds op voordracht van 
de oudergeleding is benoemd.  
Op korte termijn zal gestart worden met werving. Daartoe zijn voorliggende profielen opgesteld en wel 
aan de hand van de competenties, die nodig zijn in de Raad van Toezicht, te weten onderwijskwaliteit 
en financiën. De benoemingsadviescommissie (BAC) zal na twee à drie weken werving de 
sollicitatiebrieven gaan selecteren. Op basis van het advies van de BAC zal met de uitgezochte 
kandidaten een gesprek worden aangegaan. In principe stelt de oudergeleding één kandidaat voor en 
de Raad van Toezicht ook één kandidaat. Derhalve wordt de KGRM dringend verzocht om een 
kandidaat vanuit de oudergeleding zitting te laten nemen in de BAC. Tevens wordt gevraagd deze 
kandidaat te mandateren om namens de oudergeleding rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. De 
voorzitter zegt toe te zullen navragen wie van de KGMR-leden hiertoe bereid is. 
Over voorliggende profielschets zijn geen inhoudelijke opmerkingen. Hiermee wordt dan ook ingestemd.  
 
6. Begroting 2018-2021 
Ter tafel ligt de door het bestuur vastgestelde begroting 2018 inclusief meerjarenraming 2018-2021. 
Hierin is dezelfde lijn als vorig jaar gevolgd.  
Marleen Langendoen heeft hierover een aantal procedurele vragen gesteld in de werkgroep Financiën. 
Het bestuur zal deze schriftelijk beantwoorden. De vragen en antwoorden zullen als bijlage aan dit 
verslag worden toegevoegd.  
Met voorliggende begroting wordt ingestemd.  
 
7. Ledenlijst en rooster van aftreden KGMR en plaatsnaam-beginsel 
De lijst is door Willeke Lageweg bijgewerkt.  
Besloten is tot stilzwijgende verlenging tot 2019. Hierdoor kan 2018 procedureel gezien correct worden 
afgehandeld.  
Bekeken zal worden of het nog nodig is om nieuwe leden op grond van plaatsnaam-beginsel te 
benoemen.  
Streven is in een volgende vergadering ruim voor de zomervakantie voorliggende lijst af te handelen.  
 
8. Voorstel vakantierooster 2018-2019 
Met voorliggend vakantierooster wordt ingestemd.  
 
9. WIScollect 
Gezien de discussie over de inning van de vrijwillige ouderbijdrage wordt besloten dit punt aan te 
houden.  
 
10. Digitale personeelsdossiers 
Met het door het bestuur voorgestelde besluit tot digitalisering van de personeelsdossiers wordt 
ingestemd.  
 
11. Aanbesteding ARBO-dienst 
Alle KGMR-leden hebben hiermee reeds per mail ingestemd. Per 1 januari jl. is dan ook gestart met de 
nieuwe arbodienst Perspectief.  
 
12. Arbeidsvoorwaarden/werkkostenregeling 
In voorliggende regeling zijn alle niet in de cao geregelde zaken ondergebracht. Hiermee worden alle 
fiscale voordelen maximaal benut. Alle werknemers nemen hieraan automatisch deel tenzij zij hiertegen 
bezwaar aantekenen. Deelname aan de regeling kan namelijk leiden tot een lagere uitkering bij 
uitdiensttreding. In november zal worden bekeken hoeveel mensen er nog in werkkostenregeling zitten 
om na te gaan welk bedrag resteert. Dit bedrag zal vervolgens over alle betrokkenen worden 
omgeslagen.  
 
13. Aanpak AVG 
Vertrouwenspersoon 
Marianne Kraan stopt per 31 december a.s. Derhalve dient er een nieuwe vertrouwenspersoon te 
worden aangesteld. De gezamenlijke schoolbesturen hebben inmiddels op 1 januari jl. een 
vertrouwenspersoon aangesteld. Deze zal nu ook de zaken van PRIMOvpr op dit gebied gaan regelen. 
De KGMR stemt hiermee in.  
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Functionaris gegevensbescherming 
In de voorgestelde AVG-wetgeving is nieuwe wet- regelgeving ten aanzien van integriteit en datalekken 
opgenomen. Bekeken zal worden op welke wijze vorm kan worden gegeven aan het bestuurstraject 
databescherming. In dit licht hebben de gezamenlijke schoolbesturen bij het CED een offerte 
aangevraagd, die als bijlage 10 aan deze agenda is toegevoegd. Streven is te starten met punt 3 uit 
genoemde offerte en daarna met voortschrijdend inzicht nadere stappen te zetten. De KGMR gaat 
hiermee akkoord. 
 
Werkgroepen 
Personeel 
De tweede staking is ook uitbetaald.  
Duurzame inzetbaarheid blijft een lastig onderwerp. 
Twee scholen werken inmiddels met de Stichting Leerkracht. Daar vinden nu geen themavergaderingen 
maar bordsessies plaats. Hierdoor ervaren de leerkrachten minder druk omdat zij eigenaar zijn 
geworden van hun eigen werk.  
Het tekort aan leerkrachten blijft een probleem, evenals het passend onderwijs.  
Gistermiddag heeft het loopbaanevent plaatsgevonden ten behoeve van de invalpool. Het event is door 
21 geïnteresseerden bezocht. Gehoopt wordt dat dit iets oplevert.   
Financiën 
Niets te melden. 
Werkgroep PR & Marketing 
De werkgroep zal per onderwerp worden opgesplitst. 
Werkgroep Onderwijs 
Parnassys is zo goed als afgerond. De scholen zullen na de voorjaarsvakantie hierop overstappen. 
SO/VSO zal hiermee nog even wachten; daar is overgestapt op een ander systeem. 
 
14. Rondvraag 
In antwoord op de vraag van Eric Groeneweg naar de VPR-pool deelt Willeke Lageweg mee dat de 
samenwerking tussen de besturen inmiddels goed loopt. Uitvoering is echter lastig omdat er weinig 
leerkrachten direct inzetbaar zijn. Op dit moment kan PRIMOvpr de vacatures nog invullen door 
leerkrachten, die meer uren willen werken. Aan de kwartiermaker van de pool is gevraagd om meer 
leerkrachten te werven. Eric Groeneweg adviseert om naar buiten toe de pool niet alleen te associëren 
met ziekte en vervanging maar ook met flexibiliteit. 
 
15. Volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op 5 maart a.s.  
 
16. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen, in het bijzonder Nico Jaspers, voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Vervolgens wordt de vergadering gesloten.  
 


