Behoort bij overlegvergadering CvB – GMR en RvT agendapunt 2c 20 november 2017

Vastgesteld verslag van het overleg van het
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in aanwezigheid van de Raad van
toezicht
19 juni 2017 op het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57
Aanwezig:
namens de GMR:
Peter van den Boom en Matthijs Rog (Dalton Den Haag), Marlies Meijer en Anneke Freeke (De
Einder), Doreen van der Post en Marieke Huber (Gymnasium Haganum), Bibi Jordaan (HML),
Gerard Pellikaan en Khalid Aakil (Johan de Witt Scholengroep), Jeanette Rontberg, 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 der Burg (Maris College), Maarten Honkoop
(Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College)
namens SVOH:
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Ron van der Kruit (BMO) en Margreet van Vliet (BMO,
tevens verslag); Hanneke ten Hove (rector Gymnasium Haganum)
namens de RvT:
Louise Engering (voorzitter), Michel Rovers (vicevoorzitter), Karel Braun, Joris den Bruinen en
Ageeth van den Heuvel
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen, m.n. de leden van de Raad
van toezicht, welkom. Het eerste deel van deze vergadering is overleg met de GMR, het tweede
deel zal er een presentatie zijn i.v.m. de nieuwe governance regels voor de GMR en de RvT.
Peter van den Boom meldt dat er in de voorvergadering een stuk van de hand van Matthijs Rog
over stakingsrecht van leerlingen besproken is. Arno Peters zegt toe dat we dit punt na punt 6
van de agenda aan bod zullen laten komen.
Robert van der Zwart vraagt wat de stand van zaken met betrekking tot het professioneel
statuut is, dat voor elke school verplicht gaat worden per 1 augustus. Arno Peters zegt dat hij in
de vorige vergadering al aangegeven heeft dat er gewacht wordt op een model reglement van
de VO-raad. Het bestuur zal dit statuut dan opstellen, op schoolniveau kan het verfijnd worden.
Dit punt komt volgend schooljaar terug op de agenda van de GMR.
Arno Peters meldt dat er n.a.v. de onbevoegdheidsproblematiek overleg met OCW, de
schoolbesturen en de gemeente is geweest. Het opgestelde convenant is positief ontvangen
door OCW en gaat nu verder uitgewerkt worden door de besturen. De volgende vergadering
hierover zal in september zijn. Er is snel actie nodig in de kwestie van het lerarentekort.
Arno Peters vertelt dat er nu een concept RPO-convenant is. Er is een groei van ongeveer 2700
leerlingen. Naar verwachting zullen van deze 2700 leerlingen er 1300-1400 op een VOH-school
geplaatst moeten worden. Voor het HML en LY wordt gezocht naar een nevenvestiging. Een
nieuwe vestiging voor de Vrije School aan de Mozartlaan is afgewezen door de besturen, net
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zoals de uitbreiding van de licenties van Wellant. Het concept wordt nu voorgelegd aan 4
gemeentes en de provincie.
Jessie Doensen heeft gehoord dat de beoogde locatie voor het HML afgewezen is.
Arno Peters antwoordt dat het vinden van een locatie voor LY moeizaam is, maar dat er voor het
HML wel mogelijkheden lijken te zijn.
Arno Peters meldt dat Peter van Laarhoven vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig is.
Het boekje Nulmetingen april 2017 wordt uitgedeeld.
2. Verslagen vorige vergaderingen
a. Conceptverslag vergadering GMR 23 mei 2017
De notulen worden vastgesteld.
b. Vastgesteld verslag vergadering 8 februari 2017
3. Verkorte notulen R&D 24 mei 2017
- N.a.v. punt 1c: In de eerste zin is het woordje ‘niet’ vergeten.
- N.a.v. punt 1d: Marieke Huber vraagt wat de conciërgeregeling is. Arno Peters legt uit dat er
een wet Banenafspraak is om mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te
helpen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook onze PRO-leerlingen. Ook de gemeente Den Haag
heeft een eigen regeling ontworpen waar voor een deel dezelfde doelgroep wordt benaderd.
Onderdeel hiervan is de conciërgeregeling waarbij scholen tegen gunstige voorwaarden een
conciërge kunnen aanstellen. Deze regeling is verruimd zodat PRO-leerlingen eronder vallen.
- N.a.v. punt 6: Robert van der Zwart vraagt hoe er zoveel bezuinigd kan worden. Arno Peters
geeft aan dat dit een moeilijke, gevoelige kwestie is. Het gaat om het aanbieden van minder
lesuren, het beperken van keuzevrijheden maar vooral het terugbrengen van de personele
kosten. Door de aanwezigheid van relatief veel docenten met een tijdelijke aanstelling levert dit
iets minder problemen op. Vanwege het meerjarenperspectief moet er bezuinigd worden maar
afhankelijk van het aantal aanmeldingen de komende jaren kan de bezuiniging aangepast
(kleiner of nog groter) worden.
Peter van den Boom vraagt of er al een nieuwe rector voor het Segbroek is gevonden. Arno
Peters meldt dat de MR van het Segbroek positief geadviseerd heeft t.a.v. de benoeming van
Herman ter Buurkes de Vries als interim rector. De verwachting is dat het waarschijnlijk een jaar
zal kosten om een nieuwe rector te vinden.
4. Actualiteiten
a. Eindexamens
Arno Peters ziet een heel wisselend beeld bij de examenresultaten. Vooral de grotere
scholen lijken moeite te hebben om hoge slagingspercentages te halen. Wellicht dat hier
al de gevolgen van het lerarentekort zich laten voelen. Voordat er een echte analyse kan
plaatsvinden, moet er eerst met R&D gesproken worden.
Matthijs Rog vraagt naar de landelijke percentages. Arno Peters legt uit dat die pas na
het 2e tijdvak komen en dan heeft de inspectie daar nog enige verwerkingstijd voor
nodig.
5. Personeel
a. Wijziging Arbowet: preventiemedewerker
Ron van der Kruit vertelt dat het bestuur bezig is om de wijzigingen te verwerken.
Hierbij is ook A&P al betrokken.
Jessie Doensen vraagt of de second opinion binnen dezelfde dienst aangevraagd moet
worden. Ron van der Kruit zegt dat dit niet het geval is.
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Ton van der Burg wil weten wanneer de GMR om instemming gevraagd zal worden.
Arno Peters zegt dat het tijdspad verder nog niet duidelijk is. Dit punt zal in een
volgende GMR-vergadering weer aan bod komen.
b. Bestuursformatie plan 2016-2017
Marieke Huber vraagt naar het beleid van VOH wat betreft de professionalisering. Wat
is de invulling op de scholen? Er is maar één deelnemer aan Vierslagleren. Misschien een
onderwerp voor een VOT-bijeenkomst? Arno Peters verwijst naar het Strategisch
Beleidsplan. De scholen zijn nu aan zet en het onderwerp komt aan bod in de
gesprekken met R&D.
6. 2015-2016: samenstelling G(P)MR
Matthijs Rog, Frank van den Hoeve, Bibi Jordaan, Gerard Pellikaan, Mariska ten Berge, Vy Lan
Bui, Jos Putker, Marco Scheffers en Jasper van Schaik gaan de G(P)MR verlaten. Arno Peters
bedankt hen voor hun inzet de afgelopen jaren. Hij vraagt iedereen om nieuwe leden te werven.
Ton van de Burg gaat de plaats van Marco Scheffers innemen. Voor het Maerlant-Lyceum komt
een leerling in de GMR.
*. Stakingsrecht voor scholieren
Matthijs Rog deelt een stuk uit dat geschreven is door 3 leerlingen n.a.v. de 2 stakingen binnen
de stichting onlangs. Volgens de Leerplichtwet hebben leerlingen geen recht op staking. Wel is
het mogelijk om het stakingsrecht op te nemen in het Leerlingenstatuut van de school. Hij
verzoekt de GMR om deze mogelijkheid te onderzoeken. Arno Peters vindt een staking in
normale (arbeids)verhoudingen een uiterste middel dat ingezet wordt als praten echt niet meer
helpt. Hij verwijst naar het Strategisch Beleidsplan waarin als aandachtspunt opgenomen is het
laten meepraten van leerlingen. Hij zegt toe dat dit punt op de GMR-agenda zal komen.
7. Presentatie door mw. J. Arends (beleidsadviseur medezeggenschap Vereniging Openbaar
Onderwijs) over de relatie GMR – RvT in het VO
Louise Engering geeft aan dat er door de nieuwe governance regels 2x per jaar overleg moet zijn
tussen GMR en RvT. Dit overleg is nog met het CvB maar in het vervolg zal het CvB daar niet bij
aanwezig zijn. Er is een deskundige gevraagd om uitleg te geven over een mogelijke structuur
e.d. Peter van den Boom introduceert mw. Arends en bedankt haar na afloop.
8. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Marco Scheffers bedankt ieder voor de samenwerking en uit zijn waardering met een
Bondgenoot en Haagse Hopjes voor alle GMR-leden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.07 uur.

Actie- en besluitenlijst (A of B)
Wat

Wie

