Notulen gMR-vergadering d.d. 22 september 2016
Aanwezig:
Dhr. T. Vreekamp (OP SGL, aftredend voorzitter)
Dhr. J. Akkerman (OP ISG Arcus, aftredend secretaris/penningmeester)
Mevr. M. ten Berge (OP SGL, ter vergadering benoemde secretaris/penningmeester)
Mevr. H. O’Connor (OP SGL, geïnstalleerd in deze vergadering)
Dhr. J. Boleij (OP De Rietlanden)
Mevr. H. Horlings (OP ISG Arcus, geïnstalleerd in deze vergadering)
Dhr. E.J. Keus (OOP OG De Rietlanden, geïnstalleerd in deze vergadering)
Dhr. C.H.A. de Kruijk (OP ISG Arcus, geïnstalleerd in deze vergadering)
Dhr. P. Lemmens (OP De Rietlanden, ter vergadering benoemde voorzitter)
Mevr. S. van Rijn (OG ISG Arcus)
Mevr. S. Ruiter (OOP bovenschools servicebureau, geïnstalleerd in deze vergadering)
Mevr. T. Sertorelli (OG SGL)
Dhr. B. Lommen (bestuurder)
Notulant: dhr. L.J. de Vries
Met kennisgeving afwezig:
Dhr. B. Rossen (LG SGL)
Mevr. C. Veldhuis (LG ISG Arcus)
Mevr. A. Visser (OG De Rietlanden)
Afwezig:
Mevr. P. Labigar (LG De Rietlanden, geïnstalleerd in deze vergadering)
Informeel Gedeelte 19.30-21.30 uur
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Opening en vaststelling agenda
De bemensing van de OPR wordt onder punt 7.5 toegevoegd.
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Installeren nieuwe leden
We verwelkomen als nieuwe leden van de GMR:
SGL: Hetty O’Connor (OP);
ISG Arcus: Kees de Kruijk (OP), Hanna Horlings (OP), Coosje Veldhuis (leerlingenraad);
OG De Rietlanden: Egbert Jan Keus (OOP), Priscilla Labigar (leerlingenraad);
Bovenschools servicebureau: Sandra Ruiter (OOP)
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Kennismaking nieuwe GMR
De leden van de nieuwe GMR stellen zich aan elkaar voor.
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Verkiezing DB (secretaris, voorzitter, leden financiële commissie)
Dhr. P. Lemmens wordt benoemd tot nieuwe voorzitter en mevr. M. ten Berge wordt
benoemd tot nieuwe secretaris/penningmeester.
In de financiële commissie nemen de volgende leden plaats: dhr. J. Boleij (OP De
Rietlanden), mevr. T. Sertorelli (OG SGL) en mevr. S. van Rijn (OG ISG Arcus).
Dhr. B. Lommen geeft aan dat het verstandig is om de commissie weer aan te vullen tot 5
personen en verzoekt leden van de GMR zich beschikbaar te stellen. Zonder
reglementswijziging is het niet mogelijk iemand buiten de GMR te benoemen in de
financiële commissie.
Als derde lid van het DB (plaatsvervangend voorzitter) stellen dhr. C.H.A. de Kruijk en
mevr. S van Rijn zich beschikbaar. Na schriftelijke stemming wordt dhr. C.H.A. de Kruijk
benoemd.
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Vergaderdata GMR (jaarplan)
Zie bijlage agenda. We vergaderen op donderdagavond.
Na enige discussie over de data, zegt mevr. M. ten Berge toe een aangepaste versie aan te
leveren.
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Notulen GMR d.d. 09-06-2016
2.1 Redactioneel
Punt V4: met “raad” wordt “gemeenteraad” bedoeld.
Punt V5: (3e alinea) “nemen” moet zijn “neemt”.
Punt 3.2.4: moet zijn “…..de bestuurder mailen.”
2.2 Naar aanleiding van
Punt 2.2: Dhr. B. Lommen: de percentages wisselen. Er wordt extra tijd in de vorming
van de clusters gestoken. Dhr. J. Boleij had zijn zorg uitgesproken over de
tijdverdeling en de zorg van het management voor de eigen school. We moeten
waken voor verloedering, geeft hij aan. Met “wisselende percentages” kan hij weinig.
Dhr. B. Lommen deelt de zorg en zal dit monitoren. Er is een frictiebudget voor
mogelijke extra ondersteuning.
Mevr. M. ten Berge wijst op het belang van de presentie (zichtbaarheid) van de
rectoren van de nieuwe clusters op de andere scholen.
Mevr. H. O’Connor wijst op de huidige onduidelijkheid naar buiten toe, hetgeen kan
leiden tot een uitstroom naar scholen buiten Lelystad.
Punt 8 Korte rondvraag: Er was sprake van boventalligheid.
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Mededelingen vanuit de Bestuurder / de MR-en / het DB / de Financiële Commissie
7.1 De bestuurder
Er is een studie in opdracht van de gemeenteraad afgerond naar een mogelijke
campus. Hierin wordt als ranking genoemd: 1 Rietlanden, 2 SGL en 3 Arcus. Dat houdt
niet in dat der locatie van de Rietland definitief vaststaat als campus. Op zijn vroegst
zal in 2019 gebouwd kunnen worden. Europese aanbesteding zou zorgen voor een
half jaar vertraging. Mogelijk wordt daarom met een consortium gewerkt om zo’n
tijdrovende aanbesteding te voorkomen.
Er is nog geen definitief besluit genomen over een campus of twee locaties voor de
twee clusters.
Mevr. M. ten Berge vraagt naar het GO/NOGO-moment. In oktober/november wil de
gemeenteraad een beslissing nemen over de investeringen in het toekomstig VO
onder de vlag van de SVOL. Dhr. B. Lommen kan geen uitsluitsel geven over de
definitieve beslissing over de locatie.
Het gebouw zal geschikt moeten zijn voor de onderwijskundige inrichting.
Mevr. M. ten Berge wijst op de voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers in
november 2016. Ouders kunnen namelijk bang zijn voor de onderwijskwaliteit
(havo) en de massaliteit (vmbo). Mevr. M. ten Berge heeft deze geluiden als ouder
opgevangen.
Dhr. B. Lommen vertelt dat in een nieuw animatiefilmpje in het voorlichtingstraject
aandacht geschonken wordt aan de genoemde massaliteit.
Dhr. J. Boleij vindt dat de nadruk gelegd moet worden op de huidige kwaliteit, met als
vervolg dat we het met de nieuwe clusters nòg beter willen doen.
Dhr. B. Lommen: We willen de salarisstroken en aandachtspunten uit
functioneringsgesprekken digitaliseren. Hiervoor vraagt hij mensen die een
adviesgroep willen vormen.
7.2 De MR-en
7.2.1

ISG Arcus:
Geen punten.

7.2.2

Rietlanden:
Geen punten.

7.2.3

SGL:
Dhr. B. Lommen wil een 360 graden feedback voor alle managers en de
bestuurder realiseren.
Mevr. H. O’Connor geeft aan dat de SGL ten onrechte de schuld kreeg van het
niet doorgaan van de samenwerking tussen SVOL en Eduvier.
Mevr. H. O’Connor vraagt aandacht voor de verdeling van de vakgroepen
(personeelsplan medewerkers) in de clusters.
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Een meerderheid van docenten muziek en kunstvakken heeft gekozen voor
het cluster havo/vwo. Bij andere vakken is een betere verdeling over de
clusters, vertelt dhr. B. Lommen. Hij vraagt om mee te denken over de
problematiek en oplossingen.
Mevr. H. Horlings en dhr. E.J. Keus zullen namens de GMR meedenken over
het personeelsplan.
7.3 Het DB
Geen punten.
7.4 De financiële commissie
De MARAP is onder meer besproken. Alleen mevr. S. van Rijn en dhr. B. Lommen
waren aanwezig.
7.5 De bemensing van de OPR.
Mevr. S. van Rijn: Twee ouders hebben zich beschikbaar gesteld voor de OPR. Zij
verstrekt informatie over de kandidaten staande de vergadering. De voorzitter
verzoekt de leden van de GMR binnen een week per mail een voorkeur uit te spreken.
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Voorstel Medezeggenschap Contourennota (Themaraden)

Informatief

Dhr. B. Lommen heeft het initiële stuk aangepast n.a.v. de opmerkingen in de vorige
vergadering. Met de themaraden is de medezeggenschap m.b.t. de nieuwe clusters
gewaarborgd, geeft hij aan. De afgebakende thema’s worden hierbij overgedragen van de
GMR aan de themaraden. De themaraden zullen spreken over de toekomstige inrichting
van de clusters, niet over de lopende zaken van de drie scholen.
Het is de vraag of genoeg mensen gevonden kunnen worden. Het is nog onduidelijk
wanneer we de themaraden ingesteld worden. Dit is afhankelijk van het
besluitvormingsproces.
Vraagtekens worden door de vergadering geplaatst bij de opmerking dat leden van de
GMR niet mogen deelnemen aan de themaraden. Verder kan eenieder die in een cluster
gaat werken in de themaraden plaatsnemen. Mevr. M. ten Berge is van mening dat je
ervoor moet waken dat je als slager je eigen vlees keurt.
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Integriteitsnota

Informatief

De voorgestelde wijzingen (zie notulen d.d. 9 juni 2016) zijn deels doorgevoerd.
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10 Korte rondvraag
Mevr. S. van Rijn: Kunnen we de stukken van de GMR niet in een digitale omgeving zoals
Dropbox beschikbaar te maken voor alle leden? De vergadering vindt dit een goed idee.
Zij zal met mevr. M. ten Berge hieraan vormgeven.
Dhr. J. Boleij vraagt om t.a.v. vacatures in de weekberichten e.d. aan te geven of het gaat
om een interne dan wel externe procedure.
Onderling Overleg 21.30 – 22.00 uur
11 Voorstel Medezeggenschap Contourennota (Themaraden)

Instemming

De instemming wordt aangehouden. De volgende vergadering komen we hierop terug.
Dhr. B. Lommen, dhr. C.H.A. de Kruijk, mevr. M. ten Berge en mevr. S. van Rijn zullen ter
voorbereiding met een vertegenwoordiger van het CNV overleggen. Dhr. J. Boleij vraagt of
de GMR ook kan ingrijpen als het proces met de themaraden niet goed verloopt.
12 Integriteitsnota

Advies

De GMR geeft een positief advies.
Dhr. E.J. Keus vraagt zich af wie dit in de praktijk gaat controleren.
13 Rondvraag
Geen punten.
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