Behoort bij overlegvergadering CvB – GMR agendapunt 2b 19 juni 2017

Vastgesteld verslag van het overleg van het
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
8 februari 2017 op het Segbroek College, Klaverstraat 7
Aanwezig:
namens de GMR:
Matthijs Rog (Dalton Den Haag), Marlies Meijer (Einder), Doreen van der Post (Gymnasium
Haganum), Jet van der Steen en Bibi Jordaan (HML), Khalid Aakil en Mariska ten Berge (Johan de
Witt Scholengroep), Vy Lan Bui en Marieke Destilo (Lyceum Ypenburg), Jessie Doensen en
Christiaan de Regt (Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart, Marco Scheffers en Ton van de
Burg (Maris College), Maarten Honkoop en Ilse Schaaf (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch
College), Robert Schween en Jasper van Schaik (Segbroek College).
namens SVOH:
Peter van Laarhoven (CvB, tevens voorzitter), Fred Schopman (BMO) en Margreet van Vliet
(BMO, tevens verslag)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.55 uur en heet iedereen welkom. Er is één nieuw lid:
Mariska ten Berge. Fred Schopman, hoofd huisvesting, is ook aanwezig.
Robert van der Zwart meldt wat er in de voorvergadering besproken is:
- De studiedag in januari was geslaagd maar 3 sprekers was wat veel.
- Vakantieregeling: de meivakantie 2018 zal ook, net als dit jaar, per school verschillend
zijn.
2. Verslagen vorige vergaderingen
a. Conceptverslag vergadering GMR 21 november 2016
- N.a.v. pagina 1, punt 2a, 3e liggend streepje: Peter van Laarhoven meldt dat de conferentie
voor de leerlingen later zal plaatsvinden. Tevens meldt hij dat er inderdaad een 2e
bijeenkomst over kansenongelijkheid is geweest op 1 februari waarbij m.n. 2 punten naar
voren kwamen. Het eerste is dat het effect van de betrokkenheid van ouders bij (on)gelijke
kansen erg groot is. Het andere punt is de grote rol hierbij van het lerarentekort in de G4. Er
zal een nieuwe bijeenkomst georganiseerd worden door PO/HBO.
N.a.v. de opmerking over het lerarentekort vraagt Maarten Honkoop naar het onderzoek
naar (on)bevoegden door de inspectie. Peter van Laarhoven geeft aan dat er onvrede is over
deze actie, waarbij ook sprake is van sancties. Er is gisteren een brief van de staatssecretaris
gekomen waarin hij aankondigt dat er in 2017 niemand meer onbevoegd mag lesgeven. Er
zal vanuit de besturen een sterk tegensignaal naar hem verstuurd worden.
De notulen worden vastgesteld.
b. Conceptverslag GPMR evaluatiebijeenkomst vergadering 14 januari 2017
- N.a.v. p.1, bijna onderaan: Jessie Doense vraagt naar het vrij krijgen voor de VOTbijeenkomsten. Peter van Laarhoven zegt dat dit binnen de school besproken moet
worden.
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De notulen worden vastgesteld.
c. Vastgesteld verslag GMR vergadering 27 september 2016
3. Verslag R&D 25 januari 2017
Het verslag wordt uitgedeeld.
4. Toelichting BOVO-procedure
Peter van Laarhoven vertelt dat, zoals inmiddels bekend, de aanmeldprocedure in Den Haag niet
volgens de wet zou zijn en dus aangepast moet worden. Omdat er niet voldoende tijd is, zal de
procedure voor volgend schooljaar nog niet veranderen. Wel wordt er nu al, in overleg met de
gemeente, gekeken naar alternatieven. De planning is om na de voorjaarsvakantie de
alternatieve procedure voor het schooljaar 2018-2019 voor advies voor te leggen aan:
- Het stedelijk ouderpanel
- OPR-VO en OPR-PO
- Werkgroep “Ouders voor eerlijke keuze”
- GMR’s.
Marco Scheffers vraagt naar de Passend Onderwijs problematiek hierbij. Peter van Laarhoven
geeft aan dat de zorgplicht ligt bij de 1e school van aanmelding waar ook plek is. Jessie Doensen
vertelt dat er in het OPR overleg hierover geweest is. Een aantal ouders is daar opgestaan om
zich hierin te verdiepen. Het SWV heeft een belangrijke rol bij de plaatsing van zorgleerlingen.
Ton van de Burg voegt hieraan toe dat de OPR-delegatie graag vooroverleg wil met het CvB
voordat er beslissingen genomen worden. Peter van Laarhoven geeft aan dat hier zeker ruimte
voor gemaakt wordt.
5. Nulmetingen SBP
Peter van Laarhoven legt uit dat de nulmetingen de basis vormen voor de gesprekken van het
bestuur met de schoolleiders. Aan de hand hiervan kan er geëvalueerd worden. De gegevens
van JWS komen na de voorjaarsvakantie i.v.m. alle drukte rond excellente school worden.
Robert van der Zwart vraagt zich af of sommige van de nulmetingen mooier lijken dan de
werkelijkheid. Peter van Laarhoven geeft aan dat er een reëel beeld lijkt gegeven. Scholen geven
het ook aan als ze nog niet zo ver zijn. Er zijn ook grote verschillen. Deze metingen zijn bedoeld
voor intern gebruik, niet voor de inspectie.
Jessie Doensen wil weten wie welke vooruitgang bepaalt; in het verleden is er namelijk soms
weinig gebeurt. Peter van Laarhoven antwoordt dat er vanuit het bestuur meer bovenop
gezeten wordt dan in het verleden, het zal beslist minder vrijblijvend zijn. Dit meetinstrument is
nieuw. De nulmetingen zijn ook aan de RvT gestuurd.
6. Stand van zaken RPO
Peter van Laarhoven vertelt dat de Regionale Planning van de Onderwijsvoorzieningen sinds
2008 verplicht is. Gemeentes en besturen hebben meer invloed hierop gekregen. Binnen een
straal van 3 km mag een schoolbestuur veel (bijv. een nevenvestiging), daarbuiten is verplicht
overleg nodig. Er zijn regio’s bepaald voor dat verplichte overleg. RPO is 1 x per 5 jaar verplicht
waarbij minstens 65% van de besturen moet meedoen en minstens 60% van de leerlingen
vertegenwoordigd is. De uitslag hiervan moet vóór 1 november dit jaar aan de minister gemeld
worden.
Uit de demografische overzichten blijkt een groei tot ongeveer 2035 van 2000 leerlingen. SVOH
heeft een marktaandeel van de helft dus dat zou een groei van 1000 leerlingen betekenen. Het
streven is om een mavo voor LY en een mavo voor HML erbij te krijgen en daarnaast wordt
ingezet op uitbreiding in het vwo-segment.
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Christiaan de Regt vraagt waar die leerlingen vandaan komen. Fred Schopman antwoordt dat ze
niet uit het centrum en ook niet uit Ypenburg komen, maar dat er bijvoorbeeld wel veel
gebouwd gaat worden in de Binckhorst en ook aan de kust.
Maarten Honkoop vraagt zich af of alles wel duidelijk zal zijn vóór 1 november. Peter van
Laarhoven zegt dat principebesluiten dan genomen zullen zijn, maar de financiering speelt een
grote rol. Belangrijk is ook op dit moment om goede gebouwen te vinden.
7. Huisvestingsbeleid en duurzaamheid
Fred Schopman geeft een presentatie over het beleid van huisvesting, met daarbij aandacht
voor duurzaamheid. Na afloop worden de sheets uitgedeeld.
Ton van de Burg geeft aan dat ideëel (ver)bouwen zich moeilijk verhoudt met alle bezuinigingen.
Fred Schopman beaamt dat de financiering van duurzaamheid uit aanvullende middelen zal
moeten komen.
8. Informatieveiligheidsbeleid
Peter van Laarhoven vertelt dat er in de notitie 14 maatregelen genoemd zijn, op basis waarvan
een actieplan gemaakt is. De implementatie hiervan op alle scholen is getoetst door een extern
bedrijf. De conclusie is dat sommige scholen voorloper zijn en dat op andere nog iets meer moet
gebeuren. Over 2 weken is er weer een bijeenkomst van de security officers met dit bedrijf om
hierover verder te praten en van elkaar te leren.
9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
 Robert van der Zwart stelt voor om binnen SVOH een poel voor invallers/vervangers op te
zetten. Peter van Laarhoven antwoordt dat we eerder te weinig dan te veel mensen hebben.
Bovendien helpen de schoolleiders elkaar hierbij al. Mariska ten Berge vraagt of het ACpersoneel destijds geholpen is. Peter van Laarhoven vertelt dat afgesproken was dat
solliciterend AC-personeel altijd in ieder geval een gesprek zou krijgen.
 Christiaan de Regt kaart aan dat het advies van de basisschool nu leidend is, maar vraagt
zich af of dit in de toekomst zo blijft gezien het aantal aangepaste adviezen na de uitslag van
de (Cito)toetsen. Peter van Laarhoven geeft aan dat dit landelijk betrokken wordt bij de
discussie over kansenongelijkheid. De inzet van het ministerie lijkt dat het advies aangepast
moet worden bij een hogere toetsuitslag maar niet bij een lagere toetsuitslag.
 Robert van der Zwart vraagt naar een reactie op het advies van de VO-raad om na 2 jaar
middelbare school een heroriëntatie op het basisschooladvies te laten plaats vinden. Peter
van Laarhoven vertelt dat deze aankondiging een boze reactie teweeg heeft gebracht,
omdat de leden van de VO-raad hiervan niets wisten. Het is gebruikelijk om eerst met leden
een discussie te voeren en hen te informeren en daarna pas de publiciteit te zoeken. Er is
naar Paul Rosenmöller in deze zin gereageerd.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
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