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Inleiding
Dit is het verslag van het schooljaar 2013 - 2014 van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van VCO De Kring. In dit jaarverslag wordt een
beeld gegeven van de GMR en zijn activiteiten in het afgelopen schooljaar.
Algemene gegevens
De GMR heeft de primaire taak om het voorgenomen beleid opgesteld door het
bestuur te toetsen, advies te geven (gevraagd of ongevraagd) en / of in te
stemmen met voorgenomen beleidsbeslissingen.

Samenstelling GMR
De GMR had vanaf 1 januari 2009 26 gekozen leden, die door de 13 scholen van
VCO de Kring waren afgevaardigd. Van elke school nemen 1 personeelslid en
1 ouder zitting in de GMR. Vanaf 1 augustus 2014 heeft de GMR 22 leden.

In het schooljaar 2013 – 2014 had de GMR de volgende leden:



















Dick Zwart, teamlid
Nanda van Loo, ouderlid
Ellen Kweekel, teamlid
Peter van den Heuvel, ouderlid
Corina Deden, teamlid
Anko Gernaat, ouderlid
Nely Matsinger, teamlid
Stephan de Jonge, ouderlid
Rita Littooij, teamlid
Monique Beijer, ouderlid
Arianne van Os, teamlid
Daniël Saaltink, ouderlid
Gerdien Drop / Tinie Hoogvliet,teamlid
Gerda van den Top / Lian Hazelbag,ouderlid
Magda Hogenboom, teamlid
Arie Willem Groeneveld, ouderlid, voorzitter
vacature, teamlid
Adrie Mooijaart, ouderlid
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Merula Heenvliet
De Bron Hellevoetsluis
De Brug Hellevoetsluis
De Regenboog Hellevoetsluis
De Rank Rozenburg
De Regenboog Rozenburg
BVS Rockanje
CNS De Nieuwe Weg
Oostvoorne
Tintestein Tinte
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Lisette Jansen, teamlid
Frank Westerman, ouderlid
Carolijn Grimm, teamlid
Saskia Heijdra, ouderlid
Til Dedert, teamlid
Simone Goslinga, ouderlid
Hilda van Rooijen, teamlid
John Bos, ouderlid
Kees Haasnoot, ambtelijk secretaris (geen lid)

De Aanwas Zuidland
De Bongerd Zuidland
‘t Geuzenschip Brielle
Anker Brielle

Aan het begin van of in de loop van het schooljaar 2013 – 2014 zijn de volgende
leden afgetreden:








Rinke Prooi, teamlid
Serge Donkers, ouderlid
Ina van der Burg, teamlid
Hans de Wit, ouderlid
Jeanette Smits, teamlid
Barbara van der Kuil, ouderlid
Marja Groenendijk, teamlid

Merula Heenvliet
De Bron Hellevoetsluis
De Brug Hellevoetsluis
De Regenboog Hellevoetsluis
De Bongerd Zuidland
‘t Geuzenschip Brielle
Anker Brielle

Nieuwe leden in het schooljaar 2013 – 2014:







Peter van den Heuvel, ouderlid
Corina Deden, teamlid
Stephan de Jonge, ouderlid
Carolijn Grimm, teamlid
Simone Goslinga, ouderlid
Hilda van Rooijen, teamlid
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De Bron Hellevoetsluis
De Brug Hellevoetsluis
De Regenboog Hellevoetsluis
De Bongerd Zuidland
‘t Geuzenschip Brielle
Anker Brielle
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GMR vergaderingen
De GMR heeft 5 maal vergaderd en wel op: 30 september 2013,
19 november 2013, 5 februari 2014, 10 april 2014 en 17 juni 2014.
Op 15 oktober 2013 woonde een groot deel van de GMR-leden een bijeenkomst
bij over samenwerkingsscholen, die was georganiseerd door het bestuur.

Werkgroepen
Een aantal stukken is eerst besproken door een GMR-werkgroep. In de
eerstvolgende plenaire GMR-vergadering konden ze daarna sneller worden
afgehandeld. De volgende onderwerpen kwamen in een werkgroep aan de orde:
Begroting 2014 van VCO De Kring (Adrie Mooijaart en Saskia Heijdra)
Bestuursformatieplan 2014-2015 (Ellen Kweekel, Dick Zwart en Anko Gernaat)

Onderwerpen uit de GMR vergaderingen
De GMR heeft zich het afgelopen schooljaar onder andere bezig gehouden met:
 Bestuursformatieplan VCO de Kring 2013 – 2014. De GMR had hier in juni
2013 nog niet ingestemd, omdat (streef-)percentages over de verdeling
van functies (met name het percentage LB-functies) in het nieuwe
schooljaar ontbraken. Deze zijn daarna ontvangen en vervolgens heeft de
GMR in september 2013 ingestemd.
 LB-functies. Vanuit de GMR is er op aangedrongen extra LB-functies te
creëren, omdat het vereiste percentage niet gehaald werd.
Schooldirecteuren mogen van het bestuur kandidaten aandragen, die aan
de vereiste criteria voldoen (met name opleiding op HBO+ niveau).
 Passend Onderwijs. Er is één samenwerkingsverband gevormd voor de hele
regio (Voorne-Putten – Rozenburg), dat Passend Onderwijs moet bieden
aan alle kinderen die er wonen. Het is in de plaats gekomen van de huidige
samenwerkingsverbanden WSNS. Aan de GMR is geen advies of
instemming gevraagd over de inrichting van het samenwerkingsverband.
Het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet worden
goedgekeurd door de Ondersteuningsplanraad. Arianne van Os
vertegenwoordigde de scholen van VCO De Kring in die Raad.
 Vakantierooster 2014-2015. De GMR had al een positief advies gegeven in
juni 2013. Omdat het Voortgezet Onderwijs en een aantal besturen voor
Basisonderwijs na de vaststelling van het rooster de meivakantie 2015
hebben gewijzigd, is in het voorjaar van 2014 besproken of VCO De Kring
dit ook zou doen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, behalve voor Rozenburg.
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Samenwerkingsscholen. Op 15 oktober was hierover een bijeenkomst,
georganiseerd door het bestuur. In de GMR-vergaderingen kwam het
onderwerp steeds aan de orde. Tijdens de GMR-vergadering van 5
februari 2014 was Hans van Dinteren van CNV Onderwijs aanwezig om het
toe te lichten. De beoogde fusie van CBS De Brug in Hellevoetsluis met
een openbare school ging niet door. In Zuidland wordt nog gesproken over
een fusie van De Bongerd met de openbare school.
Ziekteverzuim en preventiebeleid. Het beleid is een aantal jaren geleden
al vastgesteld, maar de samenstelling van de GMR is daarna gewijzigd. Op
verzoek van de GMR, heeft het bestuur de Raad er daarom opnieuw over
geïnformeerd.
Protocol sociale media. Het bestuur heeft het standaardprotocol van de
Besturenraad naar de GMR gestuurd en die heeft ermee ingestemd.
Tijdens de bespreking ervan kwam aan de orde, dat je niet alles kunt
tegenhouden met een protocol.
Analyse leerlingenaantallen. Het bestuur heeft deze analyse ter
informatie naar de GMR gestuurd. Er zijn trends in te ontdekken over het
marktaandeel van VCO De Kring in de verschillende plaatsen.
Arbeidsmarktplatform. Het bestuur heeft de GMR geïnformeerd over een
samenwerking met andere besturen m.b.t. een gezamenlijke invalpool,
gecoördineerd door Randstad. Volgens het bestuur is geen adviesverzoek
aan de GMR nodig, omdat het uitsluitend om vervangingswerk gaat en zal
het bij de GMR terugkomen, als de samenwerking verder gaat.
Onderzoek door CED op de scholen. Het onderzoek heeft in de maand juni
plaatsgevonden. In het najaar van 2014 zal de GMR worden geïnformeerd
over de resultaten.
Begroting 2014 van VCO de Kring. De GMR heeft hier positief over
geadviseerd, omdat de financiële situatie voor de korte termijn gunstig is.
Meerjarenbegroting en verwachte tekorten vanaf 2016. De GMR wil, dat
het bestuur de tekorten niet zomaar accepteert als een voldongen feit,
maar meerjarenbeleid ontwikkelt, waarin naar voren komt hoe VCO de
kring ook op langere termijn een financieel gezonde organisatie kan
blijven, waarin de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd blijft. De GMR is
graag bereid om mee te denken over het lange termijn beleid en de
eventuele keuzes die gemaakt moeten worden. Op grond van de laatste
gegevens is (nog) niet voor gekozen voor een sociaal plan.
Bestuursformatieplan VCO de Kring 2014 – 2015. De GMR heeft
ingestemd met het plan, maar er zijn wel zorgen over de continuïteit; zie
de opmerkingen hierboven over de meerjarenbegroting. De GMR vraagt
zich af hoe het mogelijk is, dat volgens het formatieplan een tekort wordt
verwacht van € 150.000, terwijl er volgens de begrotingen 2014 en 2015
een klein positief resultaat zal zijn.
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Financiën
begroting GMR 2013
secretariaat, 10 dagen
scholings- en begeleidingskosten
inhuren externe deskundigen
reiskosten (gem. 20 km. per school per
keer)
zaalhuur
overig en onvoorzien
totaal:

10 x € 400:

7 x 13 x 20 x € 0,19:

€ 4000
€ 3500
€ 1000
€ 346

€ 654
€ 9500

werkelijke besteding 2013
secretariaat
scholings- en begeleidingskosten:
MR-Partnerschap CNV Onderwijs:
Ouders & COO, cursus voor MR-leden:
reiskosten
zaalhuur
overig en onvoorzien
totaal:

€ 4000
€ 865
€ 1062,50
€
168,83

€ 6096,33

GMR VCO De Kring,
Namens deze
Kees Haasnoot, secretaris
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