Behoort bij overlegvergadering CvB – GMR agendapunt 2b – 2 december 2019

Verslag van het overleg van het
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
1 juli 2019 op het Rijswijks Lyceum, Karmozijnstraat 2

Aanwezig:
namens de GMR:
Peter van den Boom en Jeroen Kranenburg (Dalton Den Haag), Bram Mens (De Einder),
King Ling en Castor Smiet (Gymnasium Haganum), Sophie Bravenboer en Jet van der Steen
(HML), Andrea de Bakker, Kees van den Berg en Marloes den Heijer (Johan de Witt
Scholengroep), Jeanette Rontberg en Ronald Hofmeester (Lyceum Ypenburg), Christiaan
de Regt en Corine Arnold (Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart en Alkan Demirel
(Maris College), Maarten Honkoop en Fatima Nassralla (Rijswijks Lyceum/Van
Vredenburch College), Robert Schween en Mohamed el Barzouhi (Segbroek College)
Namens de Raad van toezicht
Jan Hoek en Karel Braun
Namens SVOH:
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Peter van Laarhoven (CvB), Ron van der Kruit (BMO),
en Esther Gelpke (BMO, tevens verslag);
Gastvrouw: Mirjam Heskes (conrector Rijswijks Lyceum)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Arno Peters opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Toegevoegd aan de
agenda wordt het punt 1.f. OPR. Hierna wordt de agenda vastgesteld.
Enkele punten die voortkomen uit de voorvergadering van de GMR met de Raad van
toezicht:
1) De voorzitter van de GMR vertelt dat er naar aanleiding van de informatie in de vorige
vergadering gesproken is over de ontwikkelingen rondom de omzetting van de
tijdelijke nevenvestigingen naar permanente nevenvestigingen en de mogelijke start
van een internationale school. Aan de orde is geweest het risico die het opzetten van
een nieuwe internationale school met zich mee zou kunnen brengen. Zowel de GMR
als de RvT onderstrepen dat het behouden van de kwaliteit van het onderwijs het
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belangrijkste is. De ontwikkelingen hebben de aandacht van de leden van de Raad van
Toezicht en de leden van GMR.
2) Als tweede punt is de cao m.b.t. de ontwikkeltijd besproken. Doel van de maatregelen
die zijn genomen en komend schooljaar ingevoerd worden, is het terugdringen van de
werkdruk. De GMR vraagt of in de vergadering van januari volgend jaar een eerste
resultaat van die maatregelen gemeld kunnen worden.
3) Het derde onderwerp zijn de zorgen over het lerarentekort nu en in de toekomst. De
GMR vraagt zich af of de stichting met het lerarentekort de kwaliteit kan blijven
waarborgen bij het vasthouden of vergroten van het marktaandeel.
Arno Peters reageert op de onderwerpen die uit de voorvergadering naar voren zijn
gebracht.
Ad 1) Vandaag is wederom overleg met de schoolbesturen geweest over het RPO
(Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen). De inzet van SVOH is uitvoerig besproken
met de rectoren en directeuren van SVOH. SVOH zal niet koste wat kost inzetten op
het behoud van het marktaandeel, de kwaliteit zal altijd veel zwaarder wegen. Het
bestuur is in de onderhandeling met de andere besturen bereid om een aantal
wensen in te trekken. Belangrijk is dat de bekostiging van de vaste voet voor de
nevenvestigingen binnengehaald wordt en dat er op korte termijn een RPO
vastgesteld kan worden. Met betrekking tot de internationale school worden
verschillende scenario’s onderzocht en doorberekend. SVOH gaat geen
onverantwoorde risico’s nemen. Er is door het bestuur in overleg met de rectoren
en directeuren een bewuste keuze gemaakt voor de handhaving van kwaliteit.
Ad 2) De nieuwe cao is op de verschillende scholen op verschillende manieren
uitgewerkt. Het effect op de werkdruk is naar verwachting niet zomaar
gerealiseerd.
1a) Informatie uit MR-Magazine “het organiseren van verkiezingen”
Naar aanleiding van een eerdere discussie wordt de informatie over het organiseren van
een verkiezing voor de medezeggenschapsraden gedeeld.
1b) Eindexamens
Het schema met de eindexamenresultaten van de scholen wordt doorgenomen.
Over de gehele lijn is er goed gepresteerd. De havo heeft bij een aantal scholen minder
gescoord. Bij het HML is dat gezien de ambitie van de school een aandachtspunt. Bij het
Rijswijks Lyceum is er een lage score bij het vwo. Aangegeven wordt dat dit het resultaat
was van een veelheid aan factoren.
1c) Aanmeldingen
Het schema met de aanmeldingen wordt doorgenomen. De weergave van het
leerlingenaantal vorig jaar was op een ander moment in de tijd (voor de loting op 24/4),
dan dat van dit jaar (na de loting). De cijfers in de kolommen zijn daarom niet één op één
met elkaar te vergelijken. In totaal is het leerlingenaantal voor het komend schooljaar
gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. Verder is er nog sprake geweest van bijgestelde
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adviezen van de basisscholen. Dit heeft voornamelijk een verschuiving betekend voor JWS
en RL. Na de zomer is er een beter beeld als de cijfers van de BOVO ook bekend zijn.
Afgesproken wordt om de inschrijvingen te agenderen voor de eerste volgende
vergadering.
Gevraagd wordt om een overzicht van de examenresultaten over de verschillende jaren.
Toegezegd wordt het overzicht te maken.
1d) MD-programma
Ter informatie krijgt de GMR de flyer met informatie over het Management Development
traject. Er komt nog een ander programma voor het middenkader, dat programma is nog
niet gereed.
1e) ICT-Inspiratiesessies
Begin volgende week gaat er een mail uit naar de scholen met informatie over de
workshops, demonstraties en werkmiddagen. Het bestuur en de directeuren en rectoren
vinden het heel belangrijk om de ICT-skills van de medewerkers op niveau te brengen. Via
de VO Haaglanden website is binnenkort alle informatie beschikbaar en kan men zich
inschrijven voor de verschillende sessies.
1f) OPR
Het OPR-lid van de GMR doet verslag van de OPR-vergadering. Er is een pilot geweest voor
een nieuwe systematiek voor de verdeling van budgetten voor extra ondersteuning van
leerlingen die dat nodig hebben. In de nieuwe systematiek wordt een budget aan een
school toegekend op basis van de kenmerken en profiel van de school. Deze pilot is
geëvalueerd en men is over het algemeen positief over de nieuwe wijze van toewijzen van
de budgetten.
GMR-leden die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de OPR kunnen zich bij Arno
Peters melden. Drie leden van de GMR geven aan belangstelling te hebben. Na de vakantie
kunnen de afspraken ingepland worden. De OPR vergaderingen worden gezien de
ingewikkelde problematiek, vooraf altijd doorgesproken.
2. Verslagen vorige vergaderingen
a) Conceptverslag GMR vergadering 17 juni 2019
Pagina 2. Gevraagd wordt of er een juridische procedure is gestart naar aanleiding van de
inhouding van het stakingsgeld. Peter van Laarhoven heeft gesproken met een aantal van
de betrokkenen. In dat gesprek is nogmaals het standpunt van SVOH uiteengezet. Er zijn
geen juridische procedures gestart.
Pagina 3. Tekstuele aanpassingen: “te” veranderen in “de” en “leerarentekort” wijzigen in
“lerarentekort”
Pagina 6. Naar aanleiding van de privacy reglementen wordt gevraagd of het wenselijk is
dat de namen van de GMR-leden worden genoemd in de notulen. Afgesproken wordt om
namen van de GMR-leden in de notulen vanaf nu weg te laten.
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Naar aanleiding van de fietsvergoeding geeft een GMR-lid aan dat het teleurstellend is dat
er geen ruimte is voor het verhogen van de fietsvergoeding binnen de WKR.
Naar aanleiding van de actie- en besluitenlijst:
“Controle op blz 11 van meerjarenbegroting”. Er was op die pagina inderdaad een
verschuiving in de jaren. In de definitieve versie is dit aangepast.
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
b) Vastgesteld verslag GMR vergadering 6 februari 2019
Verslag is ter informatie toegevoegd aan de vergaderstukken.
3. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Een aantal mensen verlaat de GMR. Naast het vertrek van een ouder vertrekken er drie
docenten. Een van de docenten gaat van het pensioen genieten en de andere twee leden
gaan met ingang van het nieuwe schooljaar aan de slag op een andere school. Het bestuur
en leden van de raad worden bedankt voor de fijne samenwerking en leuke leerzame
periode. Arno Peters dankt deze vier leden heel hartelijk voor de inzet, de prettige
samenwerking en wenst allen een mooie toekomst.

Arno Peters dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Actie- en besluitenlijst (A of B)
A
A

Wat
Agenderen eindexamenresultaten
Agenderen aanmeldingen

Wie
CvB
CvB
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