Verslag van de 2de vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)
Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten d.d. 24 januari 2019.
Locatie
Aanvang
Sluiting

: Bestuurskantoor Abbenbroek
: 19:30 uur
: 21:00 uur

Aanwezig: Patrick Zwart (personeelsgeleding Vlasbloem) Dick van Rijs (directeur Vlasbloem), Maryse
Oldejans (oudergeleding Vlasbloem) Karin van den Berg (personeelsgeleding Ravelinde), Nicolien
Dorrenboom (oudergeleding Zeewinde), Henk de Kock (CvB)
Afmelding mk: Carola Kleijwegt (Zeewinde) Ingrid van Doesburg (CvB) Carin Volkeri is geen lid meer
van de GMR
1.
Opening en vaststellen agenda
De vraag kwam of het mogelijk is om iemand mee te brengen naar de vergadering, omdat niet alle
scholen met 2 personen vertegenwoordigd zijn. Het antwoord is dat alleen leden van de GMR bij de
vergadering mogen deelnemen. Wel mogelijk om aanwezig te zijn als toehoorder. Hopelijk komt er
snel een nieuw lid voor in de GMR bij van De Ravelinde.
Henk heet iedereen welkom en we doen een kort voorstel rondje, Mathilde van Splunder is
aangeschoven bij de vergadering om de notulen te maken.
2.
Verslag vorige vergadering inclusief actiepunten
DGO:
De bonden moeten contact opnemen met Karin van den Berg,
Actie: Mathilde geeft dit door aan dhr. Rooseboom van VOSABB.
Aanvullen dat de Ravelinde ook een identiteitscommissie heeft maar de invulling was Karin niet
bekend.
Er is nog geen onafhankelijk voorzitter gevonden, suggesties zijn welkom.
Afgesproken dat er een aparte sharepoint wordt aangemaakt voor GMR St. Samenwerkingsscholen
en dat de GMR leden en ouders van de MR hiervoor toegang hebben.
Actie Mathilde van Splunder, notulen 6 december 2018 aanvullen en sharepoint aanvragen voor
GMR St. Samenwerkingsscholen.
3.
Benoeming voorzitter en secretaris GMR
Besluit: Karin van den Berg als voorzitter van de GMR
Patrick Zwart secretaris GMR
De zoektocht naar onafhankelijk voorzitter loopt nog, dit ligt bij Henk.
Actie: Henk de Kock gaat op zoek naar een onafhankelijke voorzitter
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4.
Ondertekenen voordracht nieuwe voorzitter RvT St. Sws VP, dhr. H. Fledderus
De voorzitter van de GMR tekent de voordracht en Henk deelt mee in de vergadering dat dhr.
Fledderus ziek is en een behandeling moet ondergaan. Bronia Vermaas is vice voorzitter en neemt
de taken waar tijdens de ziekte periode van dhr. Fledderus.

5.
Mededelingen
Bestuurlijke samenwerking
De vier schoolbesturen hebben de plannen om verder samen te werken mogelijk een fusie tot één
bestuur, VCO De Kring, Floréo, PRIMOvpr en St. Samenwerkingsscholen.
Plan van aanpak moet worden gemaakt ter instemming zal dit aan de GMR worden voorgelegd
Er komt dan een presentatie aan alle GMR’s van de gezamenlijke besturen. Als de GMR’s instemmen
zal er een intentieverklaring getekend worden door de bestuurders
Bestuursformatieplan
Er moet een werkverdelingsplan gemaakt worden, personeelsgeleding van de MR zal hierin een
grotere rol krijgen dan voorheen, ze moeten instemmen met dit plan. De besturen hebben
afgesproken om het bestuursformatieplan zo snel mogelijk af te ronden zodat tijdig met het
werkverdelingsplan gestart kan worden. Het bestuursformatieplan zal morgen (25-01) naar de GMR
leden worden gestuurd en graag voor 31/1 een reactie. Toelichting kan aan Henk gevraagd worden,
maar als er onduidelijkheden zijn dan zal dit via de mail worden gedeeld.
Actie: leden GMR lezen en reactie geven op bestuursformatieplan voor 31/1
Karin van den Berg geeft aan dat 2 ouders van de MR Ravelinde zijn gestopt, er zal een nieuwe
sollicitatieronde worden georganiseerd. Er wordt een verkiezing uitgezet onder de ouders van de
oude Tweespan zodat zij dan ook vertegenwoordigd zijn. Dit wordt 4 feb in de MR vergadering
besproken.
AVG
Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor de AVG, besturen zijn in gesprek met CED zodat de AVG
op dezelfde manier geregeld wordt op alle scholen voor alle besturen. We gaan het harmoniseren en
zorgen dat het goed wordt opgepakt.
6.
Begroting
Er worden enkele vragen van de GMR over de begroting beantwoord en toegelicht door Henk de
Kock.
Advies wordt na goedkeuring getekend door de voorzitter van de GMR.
7.
GMR statuut, GMR reglement en Huishoudelijk reglement GMR
VOSABB heeft de stukken toegestuurd.
GMR heeft geen themaraad
GMR reglement vastgesteld door de vergadering
Actie: Henk de Kock en Dick van Rijs, statuut gaat Henk nog met Dick naar kijken en overleggen
met Hans Tegelbeckers.
Huishoudelijk regelement aanpassing via Henk doorgevoerd daarna vastgesteld door de vergadering.
8.
Samenwerking bestuurskantoor
Het bestuurskantoor werkt voor de gezamenlijke 4 besturen. Om de lijn tussen het
administratiekantoor en het bestuurskantoor korter te maken is de bedrijfsvoering van de HRM
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afdeling nu in handen van Martijn de Haas. Het voorstel is een samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan.
Voor verrekening wordt gekeken hoeveel leerlingen het bestuur heeft.
Wat te doen als de leerlingaantallen dalen wat doe je dan met de verdeelsleutel: de kosten zullen
dan onderling verrekend worden.
GMR gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst.

Opmerking:
Hoe monitor je de overhead wat is de visie erop. Hoeveel ondersteuning is nodig voor de scholen
zodra de bestuurlijke fusie is geweest.
Hoe ontlast je de school zodat het een professionele organisatie kan zijn.
Dick ervaart dat het allemaal een stuk makkelijker is omdat we nu een grotere organisatie zijn en dat
de ondersteuning beter is.
9.
Samenstelling identiteitscommissies
Karin gaat achter ouders aan voor in de identiteitscommissie van De Ravelinde,
Actie: Mathilde van Splunder gaat een vergadering plannen met de GMR, RvT en
identiteitscommissie St. Samenwerkingsscholen.
Actie: Patrick Zwart laat Mathilde weten wie er vanuit De Vlasbloem lid is van de
identiteitscommissie.
Er is een overzicht gemaakt met wie er in de identiteitscommissie zit, zodat zij met elkaar contact op
kunnen nemen.
10.
Rondvraag
Data nieuwe GMR gepland op 19 maart en 22 mei 2019.
Is er een cursus voor een GMR lid, dit is dezelfde als voor MR lid. Maryse is net geweest naar de
cursus in Brielle. Karin heeft hier interesse in. Zakboek Medezeggenschap WMS uitgedeeld aan de
GMR leden.
Vergadering gesloten 21:00 uur
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