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Inleiding
Dit is het verslag van het schooljaar 2017 - 2018 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 heeft vanaf 1 augustus 2016 20 gekozen leden, die door de 10 scholen
van VCO de Kring zijn afgevaardigd. Van elke school nemen 1 personeelslid en
1 ouder zitting in de GMR. Per 1 augustus 2018 fuseren twee scholen (Merula in
Heenvliet en Baron de Vos van Steenwijk in Rockanje) en worden overgedragen
aan de St. Samenwerkingsscholen. De GMR heeft dan nog 16 leden.
In het schooljaar 2017 – 2018 had de GMR de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dick Zwart, teamlid
Erica Lock, ouderlid
Marjo Dekker, teamlid
Johan van der Zee, ouderlid
Nely Matsinger, teamlid
Jan Jaap Amsing, ouderlid
Afke Holwerda, teamlid
Dominic Bennis, ouderlid
Arianne van Os, teamlid
Iris van Hagen, ouderlid
Caroline de Kramer, teamlid
Pim Betke, ouderlid
Gizelinde van der Zee, teamlid
Peter Groeneveld, ouderlid, voorzitter
Marian Meuldijk, teamlid
Leonieke van den Bosch, ouderlid, vice-

Merula Heenvliet
De Bron Hellevoetsluis
De Regenboog Hellevoetsluis
De Rank Rozenburg
De Regenboog Rozenburg
BVS Rockanje
CNS De Nieuwe Weg
Oostvoorne
De Aanwas Zuidland

voorzitter

•
•
•
•

Natasja Lodder, teamlid
Gert Jan Garritsen, ouderlid
Hester van der Werk, teamlid
Liesbeth Breugelmans / Martin Roest,

‘t Geuzenschip Brielle
Anker Brielle

ouderlid

•

Kees Haasnoot, ambtelijk secretaris (geen lid)
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Aan het begin van of in de loop van het schooljaar 2017 – 2018 zijn de volgende
leden afgetreden:
•
•
•
•

Suzanne Huurman, ouderlid
Daniël Saaltink, ouderlid
Annemieke Bergwerff, teamlid
Inge Bekker, teamlid

De Rank Rozenburg
De Regenboog Rozenburg
BVS Rockanje
Anker Brielle

Nieuwe leden in het schooljaar 2017 – 2018:
•
•
•
•
•

Dominic Bennis, ouderlid
Iris van Hagen, ouderlid
Caroline de Kramer, teamlid
Hester van der Werk, teamlid
Martin Roest, ouderlid

De Rank Rozenburg
De Regenboog Rozenburg
BVS Rockanje
Anker Brielle
Anker Brielle

GMR vergaderingen
De GMR heeft 5 maal vergaderd en wel op: 2 oktober 2017, 21 november 2017,
7 februari 2018, 12 april 2018 en 26 juni 2018. Tijdens de vergaderingen van 21
november 2017 en 26 juni 2018 was de Raad van Beheer aanwezig.

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 2018 van VCO De Kring (Leonieke van den Bosch en Marian Meuldijk),
Bestuursformatieplan 2018-2019 (Arianne van Os en Dick Zwart)
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Onderwerpen uit de GMR vergaderingen
De GMR heeft zich het afgelopen schooljaar onder andere bezig gehouden met:
• Samenwerkingsscholen. Dit onderwerp stond bij alle vergaderingen op de
agenda. Tijdens de vergadering in februari is de directeur van De
Vlasbloem in Zuidland (de eerste samenwerkingsschool op Voorne-Putten)
op bezoek geweest en heeft uitleg gegeven over de werkwijze op deze
school. De GMR heeft ingestemd met de overdracht van Merula in
Heenvliet en Baron de Vos van Steenwijk in Rockanje aan de St.
Samenwerkingsscholen per 1 augustus 2018. Tijdens de vergadering van 26
juni is uitvoerig met bestuur en Raad van Beheer gesproken over de
toekomst van het Chr. Onderwijs op Voorne-Putten / Rozenburg. De
voorzitter van de Raad van Beheer heeft toen uitgesproken, dat er alles
aan gedaan moet worden om de (open) Christelijke signatuur te bewaren.
• Bestuursformatieplan VCO de Kring 2017 – 2018 en meerjarenbegroting.
De GMR had in juni 2017 nog niet ingestemd met het plan, omdat het
functiegebouw ontbrak. Nadat dit was ontvangen, heeft de Raad in
oktober 2017 ingestemd, onder de voorwaarde, dat de invulling van de
functies voor beleidsmedewerkers structureel maximaal 1,1 fte is. De
GMR heeft positief geadviseerd over de meerjarenbegroting.
• Functiegebouw 17. De GMR heeft hiermee ingestemd.
• Vervanging van leerkrachten bij ziekte, etc. Voor de langdurige vervanging
is er een gezamenlijke vervangingspool van de besturen op Voorne-Putten
/ Rozenburg voor 28 fte. Helaas komt het regelmatig voor, dat er niemand
meer beschikbaar is. Ook kortdurende vervanging is lastig, want er zijn
weinig mensen beschikbaar.
• Staking onderwijspersoneel op 5 oktober 2017. Het bestuur stond
hierachter.
• Schoolzwemmen. In de verschillende gemeenten zijn nieuwe protocollen
gemaakt, mede n.a.v. een incident dat zich elders in Nederland heeft
voorgedaan. GMR-leden vinden het niet gemakkelijk, dat de leerkracht
verantwoordelijk blijft.
• Digitalisering personeelsdossiers. Aktes, etc. op het AK zullen worden
gedigitaliseerd. Volgens het bestuur gebeurt dat niét met de
bekwaamheidsdossiers op de scholen. Voor het laatste zou eerst
instemming aan de GMR moeten worden gevraagd.,
• Leerlingenaantallen en marktaandeel dd. 1-10-2017. Het bestuur heeft een
notitie hierover toegelicht. Er is een tendens, dat grotere scholen
leerlingen wegtrekken bij de kleinere.
• Privacywetgeving. Bestuur heeft CED opdracht gegeven alle van toepassing
zijnde reglementen door te nemen en het personeel op de scholen te
informeren.
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•
•

•

•

•
•

•

•

Vakantierooster 2018-2019. De GMR heeft hier positief over geadviseerd,
onder de voorwaarde, dat alle scholen in de regio het gaan hanteren.
Cafetariamodel / Arbeidsvoorwaarden. Er is een aantal verbeteringen
aangebracht. De GMR heeft hiermee ingestemd. Reiskosten woonwerkverkeer worden bijv. vergoed voor een grotere afstand. Het wordt
daarmee aantrekkelijker om op Voorne-Putten te komen werken.
Invoering overlegmodel CAO bij VCO De Kring. Het bestuur wilde dit
model invoeren i.p.v. het basismodel. Na advies van de contactpersoon van
CNVO heeft de PGMR hier niet mee ingestemd.
Aanpassing onderwijstijd. Het bestuur heeft een notitie naar de GMR
gestuurd, waarin gepleit werd voor het terugbrengen van de lestijd naar
7600 uur over de hele schoolperiode. De vergoeding van de overheid is
gebaseerd op dit aantal uren. GMR vond, dat op schoolniveau moet worden
besloten, hoe e.e.a. wordt uitgewerkt.
Begroting 2018 - 2021 van VCO de Kring. De GMR heeft hiermee
ingestemd.
Werkdrukakkoord. De overheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld
voor het verminderen van de werkdruk op de scholen. Een schoolteam
moet akkoord gaan met een plan voor de besteding van deze middelen.
Communicatie bestuur – GMR. Zowel bestuur als GMR vinden dat deze
beter kan. Afgesproken is, dat in het schooljaar 2018 – 2019 onder leiding
van een onafhankelijke externe zal worden gewerkt aan het verbeteren
van de onderlinge relatie. Er zal een projectgroep worden geformeerd, die
de communicatielijnen gaat uitwerken in een communicatieplan.
Bestuursformatieplan VCO de Kring 2018 – 2019. De GMR heeft in juni nog
niet ingestemd met het plan, omdat in het plan wordt gerekend met 39,22
lesweken i.p.v. 40, maar zal alsnog instemmen als wordt gerekend met het
werkelijke aantal lesdagen.
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Financiën
begroting GMR 2017
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 10 x 20 x € 0,19:

€ 4000
€ 3500
€ 1000
€ 266

€ 734
€ 9500

werkelijke besteding 2017
secretariaat
cursuskosten:
MR-Partnerschap CNV Onderwijs:
reiskosten
zaalhuur
overig en onvoorzien
totaal:

€ 3381,41
€
97,50
€ 890,-€
74,17

€ 4443,08

GMR VCO De Kring,
Namens deze
Kees Haasnoot, secretaris

Jaarverslag GMR VCO De Kring schooljaar 2017/2018

7

