Notulen gMR-vergadering d.d. 9 juni 2016
Aanwezig:
Dhr. T. Vreekamp (OP SGL, voorzitter)
Dhr. J. Akkerman (P ISG Arcus, secretaris/penningmeester)
Mevr. M. ten Berge (OP SGL)
Dhr. J. Boleij (OP De Rietlanden)
Mevr. K. Evers (LG De Rietlanden)
Dhr. M. Koole (LG ISG Arcus)
Dhr. P. Lemmens (OP De Rietlanden)
Mevr. E.H. Meints – Lahuis (OOP ISG Arcus)
Mevr. S. van Rijn (OG ISG Arcus)
Dhr. B. Rossen (LG SGL)
Mevr. T. Sertorelli (OG SGL)
Mevr. A. Visser (OG De Rietlanden)
Dhr. B. Lommen (bestuurder) vanaf 20.30 uur.
Notulant: dhr. L.J. de Vries
Met kennisgeving afwezig:
geen
Onderling Overleg 19.30 – 20.30 uur
V4 Voorbespreking voorstel GO/ NOGO
Het is de bedoeling dat we hier vandaag een besluit over nemen.
Dhr. J. Boleij: Waar staan concreet de financiën? In het stuk wordt niet gespecificeerd
waar we precies GO of NOGO tegen zeggen. Volgens dhr. J. Akkerman is het een idee van
de gemeente om twee nieuwe gebouwen op één campus te realiseren i.p.v. twee clusters
op twee locaties. Merkwaardig is dat wij dit uit de pers moeten vernemen. Mevr. M. ten
Berge had op gebied van informatievoorziening naar MR / GMR meer initiatief van de
bestuurder verwacht.
Er werd ook gesproken over één locatie/campus in het centrum. Het wekt verbazing van
de GMR dat de gemeenteraad zich daarbij niet druk maakt over sportaccommodaties.
Dhr. P. Lemmens: Waarom kijkt de raad alleen maar naar één goedkope en één duurdere
optie? Dat lijkt me geen goed idee. Waarom stellen wij ons besluit niet uit?
Mevr. A. Visser: Ik ben voor uitstel van GO/NOGO omdat er nog geen duidelijk plan is.
De andere leden van de GMR zijn om dezelfde reden voor uitstel.
De raad sprak over 3 opties van 55 miljoen, het college heeft hier de optie van 18 miljoen
aan toegevoegd. 18 miljoen is voor de GMR geen optie.
Het tempo van beslissen van de gemeente is trager dan gewenst.
Voorkeursdatum beslissing over GO/NOGO 8 december 2016.
Dhr. P. Lemmens memoreert dat de 55 miljoen ook inhoudt dat er co2-neutraal gebouwd
gaat worden. Dat zou uitgekleed kunnen worden.
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V5 Voorbespreking voorstel medezeggenschapsraad
De eerste vergadering van de cursus zal informeel zijn. De twee themaraden naast de
huidige MR-en moeten gaan functioneren als tijdelijke MR-en om beslissingen te nemen
over lessentabellen enz. voor de nieuwe clusters.
Dhr. P. Lemmens vindt dit prematuur, gezien het gegeven dat we nu geen uitsluitsel
kunnen geven over GO/NOGO. Dit kun je beter koppelen.
De voorzitter legt uit dat je niet op 1 augustus 2018 kunt starten en dat de MR dan
ingesteld moet worden die achteraf beslissingen neemt voor een lopende cursus. Dit is
wel een knelpunt.
V6 Voorbespreking Integriteitsnota
Dit is voor het eerst aan de orde.
Art. 5.1
Art. 5.3
Art. 7.1
Art. 7.2
Art. 9
Art. 10c
Art. 11

Ze geven “even” openheid van zaken.
Deze is incompleet.
Er is onduidelijkheid over melden en houden.
Idem.
Hoe zit het met privé-activiteiten?
etc????
Hebben leerlingen niets te zeggen/klagen?

Conclusie: Er zal nog tekstueel en juridisch naar gekeken moeten worden.
V7 Voorbespreking Jaarplan GMR 2016-2017
Het worden 7 reguliere en 2 informele vergaderingen. In de eerste vergadering zal ook
een nieuwe voorzitter en secretaris benoemd moeten worden.
Dhr. J. Boleij stelt voor om in de 1e vergadering van de cursus te vragen of de vergadering
voortaan op donderdag of woensdag (zijn voorkeur) gaat plaatsvinden.
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Informeel Gedeelte 20.30-21.30 uur
1

Opening en vaststelling agenda
Dhr. P. Lemmens wil spreken over het Open Huis op zaterdag 28 januari 2017 op de 3
scholen. Wij doen dit bij punt 7.
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Notulen GMR d.d. 10-03-2016
2.1 Redactioneel:
Punt 6: Dhr. J. Boleij meldt dat hij zich niet positief heeft uitgelaten over de
zomerschool. De opmerking over doorstroomcijfers moet geschrapt worden.
Toevoegen: De bestuurder trekt het voorstel in.
2.2 Naar aanleiding van:
Punt 10: dhr. J. Boleij heeft nog steeds geen antwoord op de vraag op hoeveel %
waaraan besteed wordt. De bestuurder geeft aan dat bij de sollicitatie geen
percentage is afgesproken. De bestuurder zoekt het uit.
Punt 10: 5 juli hoopt dhr. P. Lemmens duidelijkheid te geven over de kandidaat of
kandidaten van de Rietlanden.

3

Mededelingen vanuit de bestuurder / de MR-en / het DB / de Financiële Commissie
3.1 De bestuurder
Geen bijzonderheden.
3.2 De MR-en
3.2.1

ISG Arcus:
Geen bijzonderheden.

3.2.2

Rietlanden:
Dhr. P. Lemmens roept MR-leden op om deze maand (juni) de inschrijving
voor het WMS-congres in de gaten te houden. Dit congres is zeker de moeite
waard!

3.2.3

SGL:
Geen bijzonderheden.

3.2.4

Financiële Commissie
Wie nog vragen wil stellen aan de bestuurder over het kaderstellende
formatieplan, kan de bestuurder mailen.
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Voorstel GO/NOGO Contourennota

Informatief

De voorzitter legt uit waarom de GMR van mening is dat de GO/NOGO uitgesteld moet
worden. Hij verzoekt de bestuurder om eerder de GMR te informeren over
ontwikkelingen van de gemeente. De bestuurder geeft aan dat hij niet de vrijheid heeft om
interne stukken van de gemeente welke hij in vertrouwen heeft mogen lezen te delen met
anderen. De GMR verbaast zich ook over de gedachte van een campus. De bestuurder
weet nog niet of dit nader uitgewerkt gaat worden. Het gaat hier niet om een plan van de
SVOL. Een campus moet niet ten koste gaan van de kleinschaligheid van/binnen de
clusters.
Dhr. J. Boleij vraagt naar de plannen en bijbehorende financiën zoals die door de SVOL
voorgesteld zijn. De bestuurder geeft aan dat de SVOL samen met de architect twee
locaties als beste optie heeft aangereikt.
Wat gebeurt er als de GMR NOGO zegt omdat bijvoorbeeld een financiële bijdrage geëist
wordt van de SVOL? Gaan we dan verder als drie scholen? De bestuurder kan hierop geen
antwoord geven. In ieder geval mag de SVOL niet belanden in een financieel ongezonde
situatie. Een keuze voor 18 miljoen is een keuze tégen de contourennota en voor het
opknappen van de oude gebouwen, dus de status quo. En dat bedrag is nog 6 miljoen te
weinig, stelt mevr. A. Visser.
5

Voorstel Medezeggenschap Contourennota

Informatief

Het stuk moet verder ontwikkeld worden qua dataplanning en gekoppeld worden aan het
GO/NOGO en personeelsplan.
De bestuurder zou graag z.s.m. met de themaraden spijkers met koppen slaan. Bij de 60%
mensen die voor havo/vwo kiezen en de 40% mensen die voor het vmbo kiezen zijn
genoeg mensen die zitting willen nemen in de toekomstige MR-en. Ook geeft hij aan, dat
OOP, ouders en leerlingen kunnen toetreden tot deze themaraden.
Het gaat om een tussenoplossing geeft dhr. B. Lommen aan. Hij heeft gezocht naar een
vorm van medezeggenschap, waarbij geen vacuüm ontstaat in het proces.
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Integriteitsnota

Informatief

De voorzitter wijst op inconsistenties, bijvoorbeeld 7.1 en 7.2.
Dhr. B. Lommen geeft aan dat een dergelijk stuk voorwaarde is voor participeren in de
VO-raad.
Dhr. J. Boleij wijst op vage omschrijvingen als respect. Hoe zit het met spreekverboden?
Zie bijvoorbeeld artikel 5.2.
In principe zijn wij een open school, maar bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke zaken wil je
niet delen. Daar kan een embargo op liggen, geeft dhr. B. Lommen aan.
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Jaarplan GMR 2016-2017

Informatief

De voorzitter licht het jaarplan toe. Dat de SE-weken op de drie scholen niet parallel
lopen, bemoeilijkt de planning van de vergaderingen.
Het organiseren en aankondigen van het Open Huis op zaterdag 28 januari 2017 op alle
drie scholen kan niet zonder een voorstel dat aan de GMR wordt voorgelegd. Eventuele
informatie hierover moet nu meteen verwijderd worden, geeft dhr. P. Lemmens aan.
Dhr. B. Lommen vertelt dat er wel over gesproken is over deze optie, maar hierover zeker
geen besluit is genomen.
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Korte rondvraag
Dhr. J. Boleij: Hoe zit het met boventalligheid op de 3 scholen? Dhr. B. Lommen zoekt uit
wat er waar is van de geluiden dat personeelsleden die boventallig zouden zijn, naar een
andere SVOL-school moeten.

Onderling Overleg 21.30 – 22.00 uur
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Voorstel GO / NOGO Contourennota

Instemming GMR

Dit wordt uitgesteld.
10 Jaarplan GMR 2016-2017

Instemming GMR

De GMR stemt hiermee in.
11 Integriteitsnota

Advies GMR

We verwachten een aangepast voorstel.
12 Terugkoppeling punt 5
We verwachten een aangepast voorstel.
13 Rondvraag
De voorzitter: Op de borrel op 5 juli in 1.81 van ISG Arcus nemen we afscheid van
verschillende leden van de GMR inclusief de voorzitter en secretaris. 22 september 2016
functioneert de huidige voorzitter nog als technisch voorzitter, waarin een nieuw DB
wordt gekozen.
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