Behoort bij overlegvergadering CvB – GMR agendapunt 2b 6 februari 2019

Vastgesteld verslag van het overleg van het
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
2 oktober 2018 op het Segbroek College, Klaverstraat 7
Aanwezig:
namens de GMR:
Peter van den Boom (Dalton Den Haag), Anneke Freeke en Bram Mens (De Einder), King Ling en
Castor Smiet (Gymnasium Haganum), Andrea de Bakker (Johan de Witt Scholengroep), Jeanette
Rontberg en Ronald Hofmeester (Lyceum Ypenburg), Christiaan de Regt en Corinne Arnold
(Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart en Alkan Demirel (Maris College), Maarten Honkoop
en Fatima Nassralla (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College), Robert Schween (Segbroek
College)
namens SVOH:
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Peter van Laarhoven (CvB), Ron van der Kruit (BMO), Ingrid
Paardekooper (BMO, tevens verslag);
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden.
De agenda wordt vastgesteld.
Peter van den Boom heeft enkele punten die voortkomen uit de voorvergadering van de GMR:
- Er zijn dit schooljaar nog geen MR-vergaderingen geweest en daardoor is niet van alle
scholen de afvaardiging in de GMR volledig geregeld. De voorzitter van de GMR heeft
eenieder aangespoord waar nodig nieuwe GMR-leden te werven.
- M.b.t. de aanbesteding van de arbodienst komt vanuit de GMR de vraag in hoeverre de
ervaringen met de huidige arbodienst zijn geëvalueerd. Peter van Laarhoven antwoordt dat
het bestuur zeer regelmatig bij de R&D de ervaringen met het functioneren van de
arbodienst peilt middels een aparte enquête. Daarin worden ook de ervaringen van het
personeel meegenomen. De uitkomsten daarvan worden altijd met de arbodienst
besproken. Los daarvan: de aanbesteding is verplicht en net als de vorige keren gaat ook nu
het bestuur weer op zoek naar de beste arbodienst.
- Vanuit de GMR kwam de vraag naar de achterliggende reden van het bezoek van het CvB
aan de afzonderlijke MR’en. Arno Peters antwoordt dat dat naar analogie van de Raad van
Toezicht gebeurt, die minstens twee keer per jaar met de GMR in overleg treedt.
- De centrale inkoop van printers is niet altijd soepel verlopen. Is die aanbesteding een
verplichting? Arno Peters antwoordt, dat er wat aanloopproblemen waren, die hopelijk snel
worden opgelost. De scholen vonden de centrale inkoop wel handig, maar er is per school
bekeken wat de behoeftes waren. De inkoop kan dan in ‘percelen’ c.q. clusters van scholen
gedaan worden.
- In het reglement voor de MR’en is vastgelegd, dat de omvang en de samenstelling van de
MR’en bepaald wordt op basis van het aantal leerlingen. Vanuit het Maerlant-Lyceum komt
de vraag of het reglement op dat punt aangepast kan worden: het aantal leerlingen van de
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school is gegroeid, maar men zou graag de huidige omvang van de MR behouden. Besloten
wordt, om de wet- en regelgeving op dit punt na te gaan en het onderwerp te agenderen
voor een volgende vergadering.
- Robert van der Zwart neemt de plaats in van Jessie Doensen in de OPR.
Arno Peters heeft de volgende mededelingen vanuit het CvB.
- Op donderdag 20 september is na een kort maar hevig ziekbed Ina Burema overleden. Ina
heeft van 2003 tot 2014 aan het roer gestaan van SVOH en is voor de organisatie van zeer
groot belang geweest. Afgelopen vrijdag vond de uitvaart plaats.
- Aan het begin van het schooljaar is de stand van zaken m.b.t. het lerarentekort in kaart
gebracht. Er waren bijzonder veel vacatures. Het is een zorgelijke ontwikkeling, omdat er
voor deze vacatures geen bevoegde docenten zijn gevonden en omdat het grote
organisatorische consequenties heeft voor de scholen. De onbevoegde leraren moeten
immers allen in een opleidingstraject van twee jaar, die kosten oplevert voor de school en
begeleiding vergt binnen de school. Bovendien zijn deze docenten niet inzetbaar voor
andere taken. Als antwoord op het lerarentekort investeren de besturen nu in
opleidingsscholen. Er zijn er twee in werking (de OSH en de NOD), die samen ca. 220
studenten in VO-scholen opleiden. De derde opleidingsschool gaat nu van start met ca. 80
studenten en een vierde opleidingsschool is in de maak. Als ook die operationeel is, zijn er
zo’n 300 à 400 studenten in opleiding binnen de Haagse VO-scholen
- Van de zeven leerlingen die betrokken waren bij de examenfraude op het Rijswijks Lyceum
heeft één leerling het examen in het derde tijdvak gehaald. De fraudekwestie heeft de
school diep geschokt. De VO-raad heeft een externe commissie benoemd, die op 150
scholen een onderzoek gaat doen naar de fraudebestendigheid van examenprocedures. Een
aantal van de scholen van SVOH zit in de steekproef.
- Twee directeuren gaan aan het eind van dit schooljaar met pensioen: Aad van Loenen en
Hans Huizer. De komende maand worden de vacatures gepubliceerd en kan de procedure
worden gestart. Aan het eind van het kalenderjaar kunnen de nieuwe benoemingen een feit
zijn, maar in de planning is rekening gehouden met een tweede ronde. In dat geval vindt een
benoeming in april plaats en kan de nieuwe directeur aan het begin van het schooljaar
aantreden.
2. Verslagen vorige vergaderingen
a. Conceptverslag vergadering GMR 18 juni 2018
Ad pag.2 (punt 3 notulen). Peter van den Boom ziet daar graag toegevoegd: “[…. zorgen heeft bij
het HML over het aantrekken van] onbevoegd [personeel] in relatie tot de
onderwijsvernieuwingen die doorgevoerd worden.”
Ad pag.3 (punt 6 informatieveiligheid): de persoon die is aangesteld is Sanne Kruithof. Zij wordt
onze functionaris gegevensbescherming (FG), maar zij komt niet in dienst van SVOH.
Ad pag.4 (Italië): afgelopen vrijdag heeft het CvB de helft van de obligatieportefeuille verkocht.
De deal was goed.
Ad pag.5 (actie-/besluitenlijst): het besluit van de PGMR om in te stemmen met het
bestuursformatieplan wordt toegevoegd.
3. Verkorte notulen R&D 27 juni 2018
Naar aanleiding van een vraag van Robert van der Zwart naar de coachingsactiviteiten van rector
Rineke van Meeteren, merkt Arno Peters op, dat, net zoals er docentcoaches zijn, er ook
schoolleiders zijn die andere, beginnende schoolleiders coachen.
Ad pag.2 (aanbesteding): Robert van der Zwart vraagt of het hier gestelde ook voor vervoer
geldt. Dat is het geval.

Behoort bij overlegvergadering CvB – GMR agendapunt 2b 6 februari 2019

4. Evaluatie schooljaar 2017-2018
a. Evaluatie Strategisch Beleidsplan 2016-2020
Arno Peters licht de bijlagen toe. In de evaluatie van het Strategisch Beleidsplan (SBP)
reflecteren de rectoren en directeuren op de vijftien strategische beleidsambities die in het
bestuurlijke SBP zijn opgenomen. De scholen verschillen onderling in de ontwikkeling van die
ambities. Sommige scholen zijn op bepaalde gebieden heel ver, zoals in de ICT, HRM en
gepersonaliseerd leren. Andere ambities, zoals die m.b.t. burgerschapsvorming en het
plusdocument, moeten op sommige scholen nog uitgewerkt worden. Op de vraag van Corinne
Arnold, wat er gebeurt, als een school achterblijft in de ontwikkelingen, antwoordt Arno Peters,
dat alle scholen wel werken aan alle vijftien ambities, maar dat het – geheel in lijn met het
Haags model – aan de school is om te bepalen welke prioriteiten daarbinnen worden gesteld. In
de PDCA-cyclus komt dit in de bilaterale gesprekken aan de orde.
b. Eindexamens 2018
Ook het derde tijdvak is nu verwerkt in het schema. Over het algemeen zijn er goede resultaten
behaald. Vier afdelingen hebben enigszins tegenvallende resultaten: dat zijn de HAVOafdelingen van het HML, JWS, Rijswijks Lyceum en het Segbroek College. Die scholen werken aan
een verbeterplan. Op de vraag van Corinne Arnold of er, gezien het feit dat het allemaal HAVOafdelingen zijn en er wellicht overeenkomsten zijn, één lijn te trekken valt in de aanpak,
antwoordt Arno Peters, dat het om vier wezenlijk verschillende scholen gaat, die alle hun eigen
plan van aanpak hebben.
5. Jaarlijkse informatie
a. Kaderagenda GMR 2018-2019
In de vorige vergadering heeft Robert van der Zwart opgemerkt, dat de vergaderingen in mei en
juni wel heel snel op elkaar volgen. Arno Peters geeft aan, dat dat te maken heeft met het
bestuursformatieplan. Een mogelijkheid is, dat het bestuursformatieplan in juni besproken
wordt én vastgesteld. Het bestuur zal nog eens goed naar die planning kijken.
b. Jaarlijkse memo van CvB
Arno Peters meldt, dat mevrouw Maurice Eykman formeel nog niet benoemd is, maar dat dat
een dezer dagen gaat gebeuren.
6. Managementrapportage RvT 2018
Ron van der Kruit licht toe, dat deze managementrapportage een samenvatting is van de
pasfoto, gemaakt voor de Raad van Toezicht. Robert van der Zwart was opgevallen, dat het
ziekteverzuim van OP en OOP in 2017 iets gestegen is. Maarten Honkoop merkt op, dat hij blij is,
dat de norm voor het weerstandsvermogen nu voor alle scholen op 10% gezet is.
7. Personeel en Financiën
a. Jaarstukken 2017 (reeds in uw bezit)
Geen opmerkingen.
b. Miljoenennota
Peter van Laarhoven haalt twee punten aan uit de miljoenennota die van belang zijn op te
merken. Ten eerste valt op, dat de doelmatigheidskorting is blijven staan. Dat betekent dat er 40
miljoen bezuinigd moet worden. Ten tweede wordt het aantal leerlingen en studenten hoger
dan verwacht en dat betekent dat in de hele onderwijssector gekort moet worden. Landelijk
komt dat neer op 40 miljoen, wat voor SVOH op ongeveer een half miljoen uit zal komen. Dat er
in de media vermeld wordt, dat ‘er meer geld naar het onderwijs’ gaat, heeft te maken met de
verhoging van de GPL. Daar merken de scholen in de praktijk dus verder niets van.
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c. CAO
De meest prangende vraag is de kwestie van de 50 uur ontwikkeltijd voor leraren. De regeling
gaat per 1 augustus 2019 in en voor 1 maart 2019 moet er een plan op schoolniveau gemaakt
worden. Er wordt op de scholen verschillend over gedacht. Het bestuur gaat nu eerst met de
R&D in een brainstormsessie nadenken over de manieren waarop dit vormgegeven kan worden.
Het zal een onderwerp worden voor de MR-tafel, waarbij het van belang is, dat er in goed
overleg een oplossing gevonden wordt, die het beste past bij de school.
8. Aanpassingen aan medezeggenschapsstatuut en (G)MR-reglementen
a. Aanpassingen medezeggenschapsstatuut en b. Aanpassingen (G)MR-reglementen
Ingrid Paardekooper licht de memo toe. De voorgestelde aanpassingen in de (G)MRreglementen zijn het gevolg van
1. Wijzigingen in de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS) i.v.m. de Wet Modernisering
en vereenvoudiging onderwijstijd VO
2. Wijzigingen in de WMS i.v.m. de Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
3. Wijzigingen in de WMS m.b.t. fusie, sluiting e.d. van scholen
4. De Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Huis voor klokkenluiders
5. Geconstateerd ontbreken van art. 8.2.f. van de WMS
De voorgestelde wijziging in het medezeggenschapsstatuut komt voort uit een bij controle
geconstateerd verschil tussen het statuut en de WMS.
De GMR stemt met één onthouding in met de voorgestelde wijzigingen.
9. Overzicht GMR-leden per 1 september 2018
De lijst is nog niet volledig. Afgesproken wordt, dat de scholen nieuwe leden aanmelden bij
Ingrid Paardekooper. Zij zal de informatie overdragen aan de Esther Gelpke, die Margreet van
Vliet ook bij de GMR opvolgt.
10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
- Andrea de Bakker geeft aan, dat zij de ICT-sessies erg leuk vindt, maar dat het jammer is, dat
die altijd op donderdag plaats vinden. Dat wordt meegenomen.
- Maarten Honkoop spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het CvB de
examenproblematiek van het Rijswijks Lyceum naar buiten heeft gebracht en daarover heeft
gecommuniceerd.
- Christiaan de Regt informeert of ook de GMR-leden gebruik kunnen maken van iBabs. Dat
wordt onderzocht.

Actie- en besluitenlijst (A of B)
A
A
A
A

Wat
Regeling omvang en samenstelling MR’en agenderen
Vergaderingen mei en juni snel na elkaar. Wellicht alleen in juni vergaderen en
bestuursformatieplan dan bespreken én vaststellen?
Doorgeven aan organisatie ICT-sessies dat die meer gespreid zouden mogen
worden.
Onderzoeken of iBabs ook gebruikt kan worden door de leden van de GMR

wie
Secret.
CvB
CvB
CvB

