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Verslag 

 

Datum  Maandag 21 maart 

Tijdstip  19.30 – 22.00 uur    

Plaats Arubapad 2, Leiden  

  

Aanwezig: 

Mark Poort OBS Lorentzschool (O), voorzitter 

Linda van der Meer OBS de Morskring (P) 

Alphons Dragt Lucas van Leyden (O) 

Juliëtte Oosterbaan Montessorischool Apollo (O) 

Grete Verhoeven tolk voor mevr. Oosterbaan 

Marcel Terlouw  Woutertje Pieterse (O) 

Tanja Guiaux De Dukdalf (O) 

Natasja Schreuder OBS Arcade (P) 

Guillaume Slingerland  OZC Orion (P)  

Kirsten Seugling  De brug – De Houtmarkt (P)  

 

Namens PROOLeiden: Marton de Pinth (directeur-bestuurder),  Verslag: Marthe Mooijekind  

 

Afwezig, met bericht   

Robert Toret Anne Frankschool (O) 

Monique Welling OBS de Merenwijk (P) 

Santje Couprie OBS de Telders (P)  

Katja Koppers Stevenshofschool (P) 

Vacature  OBS de Meerpaal (P) 

 

 

 

 

1. Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

 

2. N.a.v het verslag van 18 januari  

a) N.a.v. punt 5: in de volgende vergadering geeft Marton de financiële consequenties van het accountant onderzoek.  

b) N.a.v. punt 5 C: er staat 2.000.000 euro onder 5c. Dit moet zijn: 200.000 euro. 

c) N.a.v. punt 6: bij de mededelingen deelt Marton de folder uit    

d) Na.v. 7A: het advies van de BAC  ligt voor bij de gemeenteraad. 

e) Het  verslag wordt vastgesteld.  
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3.Mededelingen GMR 

a) De directeuren hebben gevraagd de concept agenda en het concept verslag vooraf te mogen inzien. De GMR ziet daar 

geen probleem in. Marthe stuurt Sandra in het vervolg de concept agenda en het concept verslag met de 

afspraak/verzoek deze te verspreiden naar de directeuren van de scholen.  

b) Stavaza commissie passend onderwijs: de commissie is gestart met het opstellen van enquête. Zij worstelen met de 

breedte van de uitvraag; ‘de stand van zaken’ is immers een breed begrip. De commissie legt dus nogmaals de vraag op 

tafel: wat willen we precies weten, wat gaan we ermee doen? Er is al veel informatie te vinden en al veel onderzoek 

gedaan. Natasja deelt dat bij de Arcade een eigen evaluatie loopt naar het passend onderwijs. Het gaat dan om 

onderwerpen als werkdruk, maar ook de ervaring van andere kinderen in de klas, ouders etc. Mark merkt op dat dit 

onderwerp lastig te objectiveren is, het zal vooral veel gaan over ervaringen. Om het beheersbaar te maken is het 

handig de vragenlijst beperkt te houden en toch te richten op een beperkte groep mensen.  

Voorstel is om de vragenlijst via de MR uit te zetten. Marton en Sophie van Rijn wordt gevraagd de enquête te bekijken 

en feedback te geven.  

Mark vraagt aan Marthe de volgende gegevens door te geven: naam, school, ouderlid/personeelslid, zittingsduur, 

verwachtte zittingsduur (maximaal twee termijnen) of het voornemen om uit de GMR te gaan. Je hoeft geen MR lid te 

zijn om zitting te nemen in de GMR.  

 

 

4. Mededelingen PROOLeiden 

a) Sollicitatieprocedure nieuwe directeur obs Woutertje Pieterse is opgestart. In samenspraak met de schoolleiding en MR 

wordt traject gelijktijdig intern en extern gestart. 

b) Opstarten traject schoolformatie; mobiliteit, functiemix en mix en match bijeenkomst. Mix en Match avond: op twee 

avonden presenteren alle scholen zich en hebben mobiliteitskandidaten gelegenheid om in gesprek te gaan met 

verschillende scholen.   Scholen die geen vacature hebben zullen niet aanwezig zijn. Het is een open avond waar 

iedereen vrij naar toe kan om zich binnen PROOLeiden te oriënteren op vervolgstappen.  Je hoeft dus niet vooraf aan te 

geven of je wel of geen interesse hebt in mobiliteit. Marton geeft aan de avond zo flexibel mogelijk in te richten, juist 

om de drempel zo laag mogelijk te houden.  

c) Vervangingspool: PROOLeiden participeert in bestuur (Marton) en projectgroep. Op dit moment worden de coördinator 

en medewerkers geworven. Vervangingspool POOL WEST start mogelijk nog voor de zomer. Voor het speciaal onderwijs 

bekijken we op welke wijze de aansluiting het best kunnen organiseren. De Wet Werk en Zekerheid en de nieuwe CAO 

zullen richtingevend zijn in het organiseren van de vervanging c.q. contractmogelijkheden. 

d) Beleid Inzet Interim Management gewijzigd, op één punt de vergoeding voor de interne interim manager. De 

directeuren hebben al een positief advies gegeven op de beleidswijziging. Het wordt de volgende keer voor advies 

voorgelegd aan de GMR. 

e) Op 20 mei is de kick off van de PROOacademie, de GMR leden zijn van harte welkom.  

f) Het beleidsteam van PROOLeiden start met ingang van het nieuwe schooljaar met de implementatie van een 

monitoringssysteem en dashboard. De ambitie – , opbrengst – en voortgangsgesprekken op schoolniveau maken daar 

onderdeel van uit. Terugkoppeling vindt plaats in mei. Op schoolniveau starten nu opbrengstgesprekken. 

g) In PI de Brug is per 7 maart de voorziening de SLOEP gestart voor thuiszitters. PROOLeiden en Prodeba geven samen 

vorm aan deze voorziening. Er is in de groep veel aandacht en zorg. In één groep zitten maximaal 6 kinderen. De twee 

groepen zijn net gestart in hun eigen, kleiner lokaal dan normaal. De eerste ervaringen zijn goed; het is wel pittig.  

h) Gebouw de Houtmarkt (JRK en gebouw) 

a. JRK verlaat gebouw per aug 2016 

b. Houtduif blijft (in ieder geval) tot okt 2016 in gebouw 

c. PROOLeiden voert een bezwaarprocedure tegen besluit gemeente om Haanstraschool het gebouw extra 

lokalen toe te kennen. Het bezwaar richt zicht tegen de wijze waarop de gemeente de procedure heeft 

uitgevoerd  

d. Initiatief Woutertje van Leyden: extra lokalen voor overloop leerlingen Woutertje Pieterse en Lucas van 

Leyden. Spoedaanvraag voor gebruik extra lokalen. Website: www.woutertjevanleyden.nl voor up to date 

informatie. 

PROOLeiden heeft iets te enthousiast gecommuniceerd waardoor de indruk is gewekt dat er een nieuwe 

school is opgericht. Dit is niet het geval, er is sprake van extra lokalen voor de overloop van OBS Wp en OBS 

LvL. Marcel vraagt waarom Marton tijdens het mediation traject met de gemeente de keuze heeft gemaakt om 

de website van Woutertje van Leyden te lanceren en te kiezen voor een nieuwe ‘overloop’ locatie in plaats van 

het plaatsen van leerlingen op één van de andere PROO scholen.  Bovendien is het ook niet goed voor de 

verhoudingen met de andere schoolbesturen in Leiden er ligt immers de afspraak dat in de omliggende wijken 

geen nieuwe scholen worden opgestart. Marcel geeft aan dat bijvoorbeeld op de openbare school de 

Merenwijk nog ruimte is. Marton geeft aan dat de communicatie inderdaad te enthousiast is geweest. 

Betreffende de beschikbaarheid van lokalen: Er is inderdaad nog enige ruimte op De Merenwijk beschikbaar is, 
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, maar dat er vanuit potentiele ouders van de Woutertje Pieterse nauwelijks tot geen interesse c.q. doorstroom 

naar de Merenwijkschool is. De GMR vraagt naar aanleiding van dit incident naar de visie van PROOLeiden op 

huisvesting (integraal huisvestings plan) met extra aandacht voor de Merenwijkschool. Het onderwerp komt 

een volgende keer terug op de agenda.  

i) Onderzoek (verdergaande) samenwerking OBSG Leiderdorp en PROOLeiden. Vraag aan de GMR: op welke manier wil  

de GMR betrokken worden bij de verdergaande samenwerking? Mark geeft aan meer inzicht nodig te hebben in de 

financiële en personele consequenties van de verschillende scenario’s die mogelijk zijn. Marton stelt voor de 

verschillende mogelijke samenwerkingsscenario’s met de GMR te bespreken. Wellicht in een extra GMR vergadering. 

Natasja stipt aan dat VOO een opleiding aanbiedt MR in een fusie. OBSG Leiderdorp heeft 4 scholen (twee 

brinnummers) en 1000 leerlingen. Het is belangrijk om met elkaar een goed proces met elkaar te doorlopen, daarom 

wordt al start een informatiebijeenkomst voor de GMR georganiseerd waarbij twee vragen centraal staan: a) Welke 

vormen van samenwerking zijn mogelijk, b) Welke rol heeft een GMR in een traject om te komen tot verdere 

bestuurlijke samenwerking? 

j) Onderwijs aan vluchtelingen: gemeente Leiderdorp heeft openbaar onderwijs OBSG Leiderdorp en PROOLeiden 

gevraagd dit te organiseren. OBSG heeft de lead, PROOLeiden ndersteunt met knowhow.  

k) PROOLeiden is ‘in the cloud’. De komende maanden worden langzaamaan de scholen ook overgezet naar ‘the cloud’, 

zodat digitale samenwerking steeds meer van de grond zal komen.  

l) Op 31 maart 2016 is er een Leids Onderwijs Festival. PROOLeiden neemt hier aan deel. De GMR – leden zijn van harte 

uitgenodigd.  

m) De website van PROOLeiden krijkgt een engelstalig deel voor expats t.b.v. Internationaal Onderwijs in Leiden. 

n) Berichtgeving over problemen rondom gymonderwijs- en zalen. Mark verwijst naar een artikel in het Leidsch Dagblad 

waarin Marton aangeeft dat het gymonderwijs bij PROOLeiden geen problemen kent. Mark geeft aan dat de Lorentz 

school wel knelpunten ziet in het gymonderwijs. Daarbij gaat het om de beperkte nabije fysieke ruimte om te gymmen 

en de aanwezigheid van slechts een bevoegd docent in een afgelegen gymlocatie. De problemen zijn voor verschillende 

MR leden herkenbaar. Marton licht toe dat bij PROOLeiden elk kind twee uur in de week bewegingsonderwijs krijgt, 

waarvan één keer van een vakdocent. Guillaume geeft aan dat er verbeterpunten mogelijk zijn, maar dat PROOLeiden 

het gymonderwijs in algemene zin redelijk georganiseerd heeft. Wel zijn er (vanuit de vakleerkrachten gym) zorgen over 

het feit dat er groepsleerkrachten een korte minor kunnen doen (1/2 jaar) en daarmee bevoegd zijn. Dat is een 

ondermijning van het gymonderwijsvak en de opleiding die ervoor benodigd is (Academie voor Lichamelijke 

Opvoeding). Mark vraagt of Marton een bovenschoolse rol ziet voor PROOLeiden. Marton geeft aan dat het aan de 

scholen is om keuzes te maken over de invulling van de formatie. Daarbij is het niet realistisch om bij elke school een 

gymzaal te realiseren. In zijn algemeenheid zijn er in Leiden voldoende gymzalen beschikbaar.  

 

 

5.Enquete passend onderwijs   

a) Is aan bod gekomen bij de bespreking van het verslag van 18 januari.  

 

6. Voortgangsgesprekken begroting schoolniveau  

a) Komen aan de orde in de volgende vergadering.  

 

7. Jaarrekening   

a) De GMR dient nog zijn aandeel aan te leveren voor het bestuursverslag/jaarverslag. Mark pakt dit actiepunt op.  

 
8. Rondvraag  

a) Marcel geeft aan dat er bij de MR van de Woutertje Pieterse geen inzicht is in het jaarverslag (op schoolniveau) van de 

klachten die zijn ingediend. Dit verschilt per school en is een onderwerp om met de directeur van de school te 

bespreken.  

b) Uit de MR van de Lucas van Leijden is de vraag gekomen of PROO ideeën heeft over het opvangen van de VVE tutoren. 

PROOLeiden betreurt het stopzetten van de gemeentelijke subsidie. Schoolleiders weten echter dat deze (tijdelijke) 

subsidie af zou lopen en kunnen nu zelf keuzes maken hoe dit binnen hun formatie verder in te gaan vullen. Marton 

geeft aan dat de MR dit op schoolniveau kan bespreken met de schoolleider.  

c) Guillaume wil de volgende vergadering graag wat vragen en opmerkingen stellen n.a.v het antwoord van Marton over 

de master SEN opleiding.   

 

9. Sluiting  

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.00  
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Actielijst  
 

Vergadering  Open actie  Houder  deadline 

21-03-2016 Aanleveren gegevens bij secretaris: naam, school, 

ouderlid/personeelslid, zittingsduur, lid commissies, verwachtte 

zittingsduur (maximaal twee termijnen) of het voornemen om uit 

de GMR te gaan.  

Alle GMR 

leden 

 

21-03-2016 Aandeel jaarverslag GMR aanleveren bij PROOLeiden Mark Poort  

18-05-2015 Enquete commissie passend onderwijs  Commissie 

passend 

onderwijs 

Mei 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Besluitenlijst  
 

 

 Vergadering Besluit 

18-01-2016 GMR adviseert positief ten aanzien van de begroting en het financieel beleidsplan.  

18-01-2016 GMR adviseert positief ten aanzien van de voordracht van mevrouw Mohebbi als lid van 

de Raad van Toezicht.  

16-11-2015 GMR adviseert positief ten aanzien van het vakantierooster 2016-2017 

26-10-2015 GMR adviseert positief m.b.t. het aansluiten bij de regionale vervangerspool. 

29-06-2015 GMR adviseert positief op het bestuursformatieplan 

29-06-2015  P geleding stemt in met het taakbeleid 

18-05-2015 P geleding stemt in met de visie modern personeelsbeleid 

23-03-2015 GMR stemt in met het protocol bewaartermijnen 

23-03-2015 GMR stemt in met protocol personeelsdossier 

23-03-2015 GMR stemt in met protocol bezwarenprocedure 

02-02-2015 P geleding GMR stemt in met het strategisch beleidsplan. De O geleding adviseert 

positief.  

02-02-2015 GMR stemt in met de herinrichting van het bestuursbureau  

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van de jaarbegroting 2015 

12-01-20-15 P geleding GMR stemt in met het Vervolg Functiemix 4.0  

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van het beleid VOG 

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van het protocol beeldschermbril 

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van het vakantierooster 2015-2016 

07-07-2014 O geleding GMR adviseert positief ten aanzien van het bestuursformatieplan 2014-

2015. P geleding stemt in met het bestuursformatieplan 2014-2015. 

03-02-2014 GMR adviseert positief over vakantierooster 2014-2015  

09-12-2013 GMR stemt in met wijzigen akte van aanstelling directeur-bestuurder  

09-12-2013 P-geleding adviseert positief over jaarbegroting 2014 


