Verslag van de 3de vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
Dinsdag 19 maart 2019
Locatie: bestuurskantoor Abbenbroek, grote zaal boven
Inloop 19:15 uur
Aanvang 19:30 uur
Aanwezig: Karin van den Berg, Maryse Oldejans, Patrick Zwart, Carola Kleijwegt, Nicolien
Dorrenboom, Henk de Kock, Mathilde van Splunder (notulist)
Afmelding mk: Dick van Rijs
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
Henk opent de vergadering en geeft aan dat Dick van Rijs niet aanwezig is ivm privé situatie.
2. Vaststellen verslag vorige vergadering inclusief actiepunten
De bonden hebben tot nu toe nog geen contact opgenomen met Karin van den Berg.
Er is contact geweest met een onafhankelijk voorzitter, deze zal met de KGMR voorzitter
contact opnemen om te kijken wat het inhoudt.
Vergadering identiteitscommissies, RvT en GMR, MR staat op 11 april gepland.
Henk geeft een toelichting hoe en waarop de RvT toezicht houdt op de handelingen van het
bestuur en scholen van St. SWS VP.
Agendapunten voor het overleg van 11 april: bestuurlijke samenwerking, hoe loopt de
identiteit op de scholen.
Identiteitscommissies kunnen aangeven waar ze mee bezig zijn.
Verzoek als er punten zijn voor die vergadering om dit door te geven aan het secretariaat.
Actie: Patrick Zwart geeft de identiteitscommissie leden door van de Vlasbloem aan
Mathilde.
Actie: Ouders voor in de GMR van de Ravelinde worden nog gevraagd, dit regelt Karin vd
Berg.
3. Mededelingen
a. Vierjaarlijks onderzoek onderwijsinspectie
Henk geeft een toelichting, het onderzoek zal in 1e kwartaal van 2020 uitgevoerd
worden, bij PRIMOvpr, St. SWS VP en VCO De Kring.
b. Vaststellen bestuursformatieplan
Inhoudsopgave aanpassen. Verder is het bestuursformatieplan vastgesteld door de
vergadering.

Henk verteld dat op 1 mei op de Zeewinde de nieuwe directeur Dennis de Kruijf zal
starten.
Dick van Rijs is op de Ravelinde als directeur benoemd en daarom zal er op de
Vlasbloem een locatie directeur benoemd worden.
4. Informeren bestuurlijke samenwerking
Henk geeft een toelichting waarom er een keuze gemaakt is voor een bestuurlijke fusie. De
fusie zal plaatsvinden op 1-8-2020. De identiteit van de scholen blijft gewaarborgd.
Er komen werkgroepen om een aantal zaken uit te zoeken wat de fusie betekent.
De vraag is ook hoe kun je zorgen dat de identiteit van de scholen blijven zoals ze nu zijn.
Intern is er een projectgroep onder leiding van Petra Beukelman om te kijken waar de
besturen en scholen elkaar kunnen versterken en ondersteunen.
Opmerking dat de fusie wel al snel is
Dit komt omdat de bestuurder van Floréo per 1-8-2019 met pensioen gaat, de bestuurder
blijft wel beschikbaar voor de fusie en er zal geen nieuwe bestuurder of interim bestuurder
aangesteld worden.
Er is nog veel werk te doen ook bij de wethouders en de gemeente, die moeten ook hun
akkoord op de fusie geven i.v.m. toezicht op openbaard onderwijs.
5. Vaststellen GMR statuut
Henk heeft contact gehad met Hans Teegelbeckers van VOSABB, de paragraaf
identiteitscommissie ontbrak, deze is gekoppeld aan de school. Dit staat in het MR
reglement per school. Deze reglementen zijn opgeslagen op sharepoint van GMR van St.
SWS VP.
Verzoek van Henk om er allemaal nog even naar te kijken of het de goede versie is.
6. Vaststellen vakantierooster 2019/2020
Om de vakanties recht te trekken met VO is de meivakantie al vroeg in 2020. In het kader
van de fusie is er op 4 mei een gezamenlijke studiedag.
Vakantierooster wordt vastgesteld door de vergadering.
7. Vaststellen vergaderdata 2019/2020
Mathilde maakt een voorstel en zet dit op de mail.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen, de vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op 22 mei
2019.

