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Vredenburch College), Marianne van Horssen (Segbroek College)
namens SVOH:
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Peter van Laarhoven (CvB), Ron van der Kruit (BMO), Debbie Verhagen
(BMO), Margriet Noordhuizen (BMO) en Esther Gelpke (BMO, tevens verslag);
namens R&D:
Hanneke ten Hove (rector Haganum)

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Arno Peters opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder de nieuwe leden van de GMR. De
agenda wordt vastgesteld.
De voorzitter van de GMR doet verslag van de voorvergadering van de GMR.
De voorvergadering stond in het teken van Covid-19. Centraal stonden twee vragen. De vraag over de ventilatie
in de gebouwen en ventilatiemetingen op de scholen. En de vraag hoe medewerkers en leerlingen de situatie
op de scholen ervaren en dan met name naleving van de gedragsregels zoals afstand behouden en het gebruik
van mondkapjes. Een aantal zaken kwamen daarbij naar voren. De CO2-meting is niet door alle medewerkers
van de GMR waargenomen op school. Op een aantal scholen is de meting gedaan met ramen en deuren open.
De GMR vraagt zich af hoe het met de ventilatie moet als het straks kouder wordt. De ervaring van de GMRleden over het gedrag van leerlingen en personeel was wisselend. Een punt van grote zorg is de veiligheid en
gezondheid van de medewerkers. Mondkapjes worden niet overal gedragen. De verplichting en het gebruik van
mondkapjes is een punt van aandacht, zo ook de handhaving hiervan. De GMR vraagt of het bestuur een grens
heeft bepaald om over te gaan van fysiek naar afstandsonderwijs of een hybride vorm van onderwijs.
Arno Peters dankt de voorzitter van de GMR voor deze samenvatting. Margriet Noordhuizen gaat bij
agendapunt 1c uitgebreid in op de ventilatie en de CO2-metingen van de schoolgebouwen. De andere vragen
en opmerkingen komen aan de orde bij agendapunt 1a.
a) Stand van zaken Corona
Het bestuur houdt wekelijks bij hoe de situatie op de scholen is met de afwezigheid van medewerkers en
leerlingen gerelateerd aan corona. In een overzicht presenteert Arno Peters de cijfers van de afgelopen weken.
Er is een toename van besmettingen bij leerlingen en medewerkers. Er zijn zorgen over zieke collega’s en
leerlingen. Gehoopt wordt op een mild verloop, maar helaas is dat niet in alle gevallen aan de hand. Daarnaast
is de afwezigheid van de vele medewerkers een organisatorische last voor de schoolleiding. Een grote zorg is de
afwezigheid van leerlingen en de achterstanden die waarschijnlijk ontstaan bovenop de achterstanden die
vorig schooljaar al zijn opgelopen. Bij het bestuur en de schoolleiding is men ongerust over de situatie die
Pagina 1 van 4

Behoort bij overlegvergadering CvB – GMR agendapunt 2b – 3 februari 2021

ontstaat als de stijging van de cijfers doorzet en de consequenties daarvan voor continuering van het
onderwijsproces. Een lock down is voor niemand wenselijk. Het is voor het bestuur en de schoolleiding
prioriteit om medewerkers en leerlingen een zo’n veilig mogelijke omgeving te bieden. Het bestuur begrijpt dat
dit onder druk staat. Zeker daar waar het gaat om het handhaven van 1,5 meter afstand binnen de scholen en
het gebruik van mondkapjes. Onder de druk van de Haagse schoolbesturen is er landelijk een dringend advies
voor mondkapjes in de gangen, kantine en aula gekomen. De scholen van SVOH volgen dit advies en de
richtlijnen van het RIVM. Een goede communicatie binnen de school naar medewerkers, leerlingen en ouders
over het opvolgen van dit advies is voor de naleving van essentieel belang. Er is nadrukkelijk gekozen voor een
dringend advies i.p.v. een verplichting. De maatschappelijke onrust en tweespan die er is over het (verplicht)
dragen van mondkapjes speelt ook op de scholen. Als een school het dragen van mondkapjes wil verplichten
moet de MR instemmen en de verplichting opgenomen worden in het schoolreglement. Op een enkele scholen
heeft zich de situatie voorgedaan dat er geen fysiek onderwijs mogelijk was voor een groep leerlingen en er
overgeschakeld is naar een hybride vorm. Naar huis sturen is de laatste optie. Het is in het belang van de
leerlingen om de scholen open te houden. Arno Peters benadrukt dat de situatie verschillend is van school tot
school. De specifieke schoolsituatie vraagt om een verstandig besluit in bijzondere omstandigheden op
schoolniveau. Het is aan de schoolleiding om te bepalen wat kan en wat niet kan. Daar waar nodig gaat dat
besluit in overleg met de MR. De GMR spreekt de zorgen uit over de veiligheid van het personeel. Arno Peters
benadrukt nogmaals dat de veiligheid van medewerkers en leerlingen voorop staat. SVOH volgt de richtlijnen
van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Als er voor een school een onveilige situatie ontstaat wordt er in overleg
met de GGD en veiligheidsregio actie ondernomen. Het bestuur volgt de situatie en de ontwikkelingen
nauwgezet.
b) RI&E
De werkomstandigheden zijn het afgelopen jaar veranderd. Ron van der Kruit geeft een korte toelichting. De
nieuwe RI&E richt zich vanwege Covid-19 op het gebouw, gezondheid en medewerkers in de volle breedte.
Mevrouw Verhagen ondersteunt de scholen met de RI&E. Doel is om de RI&E’s voor de jaarwisseling af te
ronden. Over de acties en plannen die voortkomen uit de RI&E kan de PMR afspraken maken met de
schoolleiding.
c) Ventilatie – presentatie mw. Noordhuizen
Als gevolg van Covid-19 is de ventilatie in de schoolgebouwen een belangrijk aandachtspunt. Margriet
Noordhuizen neemt de hand van een presentatie de GMR mee in het proces van de afgelopen periode. Per
gebouw is de stand van zaken in kaart gebracht en is aangegeven welke maatregelen genomen zijn. Alle
mechanische systemen zijn gecontroleerd door een erkend installateur en op maximale vermogen
ingeschakeld. Bij gebouwen voor natuurlijke ventilatie vraagt dat om menselijk handelen, daarbij moeten de
ramen en deuren geopend worden. De inspecteurs van afdeling huisvesting hebben gecontroleerd of alle
ramen en deuren goed open kunnen. Daar waar nodig zijn aanpassingen gedaan. Er is gebruik gemaakt van een
speciaal rekenmodel voor ruimtegebruik en mate van ventilatie in de ruimtes. Dit rekenmodel is toegepast op
alle ruimtes met natuurlijke ventilatie. Resultaat van de berekeningen is dat alle gebouwen van SVOH voldoen
aan het bouwbesluit. Verder zijn er steekproefsgewijs in alle gebouwen CO2 metingen uitgevoerd. De waarde
is niet overal optimaal, maar op een enkele uitzondering na blijft het CO2 gehalte onder de norm op alle
locaties. Voor de vestigingen waar verbetering nodig is wordt een gedetailleerd plan van aanpak voor de
ventilatie opgenomen in de RI&E. Afdeling huisvesting is in gesprek over de mogelijkheden voor mechanische
installaties met Dalton Den Haag en Maris Statenkwartier. Bij het Haganum start men binnenkort met de
installatie van het mechanische ventilatiesysteem. Margriet Noordhuizen geeft aan dat dit lange trajecten zijn
met name in monumentale gebouwen.
Vragen van de GMR:
Waar komt de norm vandaan?
De norm voor een gezond klaslokaal is gesteld op 1200 ppm door het Landelijk coördinatieteam ventilatie op
scholen. Dit coördinatieteam is vanwege Covid-19 door het ministerie van Onderwijs opgericht. De norm
voortvloeit uit het eerdere Programma van Eisen Frisse Scholen en is naar aanleiding van de coronacrisis
aangescherpt.
Wie gaat de RI&E uitvoeren?
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Dit wordt uitgevoerd door de school en ondersteund door mevrouw Verhagen. Op het gebied van ventilatie
ondersteund door mevrouw Noordhuizen. Na afronding van de RI&E wordt deze getoetst door een externe
partij. De toetsing is gepland in januari 2021.
Waarom zijn de C02-metingen steekproefsgewijs gedaan en niet in ieder lokaal? En wie heeft bepaald waar op
de scholen is gemeten?
De inspecteurs van de afdeling huisvesting hebben in overleg met de facilitaire mensen van de scholen in een
representatief lokaal de CO2 meters gedurende 24 uur geplaatst. De meting is op alle gescholen gedaan. Daar
waar vanuit de school zorgen waren over bepaalde ruimtes, zijn is in overleg met de schoolleiding extra
metingen gedaan.
Waarom niet overal Co2 meters hangen in de lokalen?
De steekproefmeting gedurende 24 uur per ruimte geeft voldoende informatie over het verloop van het CO2
gehalte gedurende de dag. Gekozen is voor een representatieve ruimte in overleg met de school. Er is gekozen
om snel te starten met metingen, daarom zijn met de beschikbare meters de metingen gedaan. De afdeling
huisvesting gaat indien nodig door met het steekproefsgewijs meten van de CO2 waardes. Ook bij twijfel in
andere ruimtes op de scholen.
De GMR vraagt zich af hoe het in de koudere periode moet als ramen en deuren niet open kunnen blijven?
Arno Peters benadrukt dat bij de gebouwen van SVOH de ventilatie op orde is. Bij natuurlijke ventilatie zouden
in de winterperiode problemen kunnen ontstaan. Dit mogelijke probleem heeft de aandacht van het bestuur.
Indien nodig wordt in overleg met de schoolleiding gekeken naar een passende oplossing. Belangrijk is een
goede luchtkwaliteit en het continueren van het onderwijsproces. Tevens is zoals aangegeven de afdeling
huisvesting bereid om extra metingen te doen als het kouder wordt.
d) Examenuitslagen 2020
Ter informatie de examenuitslagen van 2020. Resultaat van het afgelopen examen is dat als gevolg van de
uitzonderlijke situatie er meer geslaagde kandidaten zijn dan voorgaande jaren.
e) Terugkoppeling preventiemedewerker mw. Verhagen
Debbie Verhagen is in 2018 begonnen als preventiemedewerker bij SVOH. Zij geeft een korte samenvatting van
de onderwerpen op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn bij SVOH, waarmee zij aan de slag is
gegaan. Op alle scholen heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Met de scholen is gewerkt aan een update
van de RI&E en deze is getoetst op gezondheidsrisico’s. Voor elke school is een arbeidsmiddelenlijst gemaakt
van materialen die jaarlijks gekeurd moeten worden. Dit is voornamelijk van belang voor de
praktijkopleidingen. Voor komend jaar ligt de nadruk op het arbobeleid bij de scholen. Een beleid afgestemd op
de school binnen het wettelijke kaders voor gezond en veilig werken. De MR heeft een grote rol bij het
arbobeleid en de risico-inventarisatie. Onderwerpen die hierop betrekking hebben dienen regelmatig terug te
keren op de agenda van de MR ter bespreking met de schoolleiding.
2. Verslagen vorige vergaderingen
a) Conceptverslag GMR vergadering 16 juni 2020
Naar aanleiding van het verslag
Pag 1. De convenantsgelden bij het Maerlant zijn inmiddels anders ingezet. Niet voor de het creëren van extra
lokalen ingezet, maar voor de verbouwing van de mediatheek en docentenkamer.
Pag 3. De situatie rondom de Islamitische school is op dit moment onduidelijk.
Pag 5. De nieuwe ingangsdatum voor de vereenvoudigde bekostiging is 1 januari 2022.
Pag 5. Arno Peters komt op een later moment terug op afvaardiging van SVOH in de OPR van het
Samenwerkingsverband.
Het verslag wordt vastgesteld.
b) Vastgesteld verslag GMR vergadering 16 april 2020
Opmerkingen in de vorige vergadering n.a.v. het verslag zijn verwerkt. Het verslag is vastgesteld.
3.
a)

Verkorte notulen R&D d.d. 26 maart, 1 april, 8 april, 15 april, 22 april en 20 mei 2020
t/m f) De verkorte notulen van de R&D vergaderingen worden ter kennisgeving aangenomen.

4.
a)

Personeel en Financiën
Jaarrekening en bestuursverslag 2019
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De GMR heeft het Bestuursverslag en de jaarrekening 2019 voor de zomervakantie ter informatie ontvangen.
Het resultaat is in lijn met de begroting. SVOH staat er financieel gezond voor. Vanuit de GMR zijn er geen
aanvullende vragen of opmerkingen.
b) Pasfoto
Ron van der Kruit licht de notitie toe. Ieder jaar rond deze tijd krijgt de GMR inzage in de pasfoto. Dit jaar is een
leidraad gemaakt om bij een aantal zaken iets meer tekst en uitleg te geven. De GMR geeft aan dat het een
goed beeld geeft van de scholen en waardeert deze toevoeging. De verhouding mannen en vrouwen is terug te
vinden in de Pasfoto.
c) Aansluiting SIVON
In aansluiting op de informatie tijdens de vorige vergadering meldt Ron van der Kruit dat SVOH lid is geworden
van SIVON. Het staat SVOH nog steeds vrij om ICT-dienstverlening zelf in te kopen bij de leveranciers waarmee
raamovereenkomsten voor ICT-hardware zijn.
d) Wet WIEG
In de notitie een uitleg over het aanvullend geboorteverlof. Het bestuur heeft besloten de vergoeding van het
UWV niet aan te vullen. De notitie wordt ter kennisgeving aangenomen.
e) Stand van zaken Leasefietsplan
Ron van der Kruit legt uit dat rondom het fietsleaseplan nog een aantal fiscale vragen spelen. Met name de
reiskostenvergoeding is een vraagstuk. De heer Van Laarhoven en de heer Van der Kruit overleggen binnenkort
met de fiscalisten, daarna volgt een terugkoppeling met de afvaardiging van de GMR. Het bestuur wil in
november een knoop doorhakken.
f) Ondersteuning terugdringen verzuim
Ondanks alle inspanning is het ziekteverzuim bij SVOH opgelopen en stijgt het in sommige gevallen boven het
landelijke gemiddelde uit. Het bestuur wil de scholen ondersteunen bij de aanpak van het terugdringen van het
ziekteverzuim en heeft hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Een externe adviseur is ingeschakeld en
heeft een eerste analyse gemaakt. Bij drie scholen gaat zij deze analyse uitwerken naar een plan met
vervolgstappen. De GMR vraagt of wordt meegenomen hoe het ziekteverzuim bij SVOH zich verhoudt met het
verzuim in de andere grote steden. De heer Van der Kruit geeft aan dat het is meegenomen in de analyse. Op
basis van alle cijfermatige gegevens gaat de adviseur in gesprek met de directie van de school. Een gesprek met
de PMR zal waarschijnlijk later in het proces plaatsvinden.
g) Kaderagenda GMR 2020-2021
De planning is vastgelegd. Of de vergaderingen fysiek of digitaal plaatsvinden zal de tijd uitwijzen. Het kan zijn
dat de situatie tussentijds aanleiding geeft voor een extra vergadering van de GMR.
Arno Peters en de voorzitter van de GMR maken een afspraak over de invulling van het programma van 9
januari 2021.
h) Samenstelling GMR per 1 september 2020
Ter informatie de samenstelling van de GMR per 1 oktober. Er zijn een aantal vacatures. Het bestuur ziet graag
de volgende vergadering nieuwe leden aansluiten.
5.

Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
De datum voor de VOT-bijeenkomst graag verzetten naar een ander moment.
Arno Peters dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
Actie- en besluitenlijst (A of B)
A
A

Wat
Afspraak Dhr Peters en vz GMR over het programma van 9 januari 2020
Datum VOT-bijeenkomst verzetten

Wie
Secr.
Secr.
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