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Verslag 

GMR 

 

PROOLeiden 

Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 
 

 

 

Verslag 

 

Datum  Maandag 23 mei 

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) 

Natasja Schreuder OBS Arcade (P) 

Guillaume Slingerland  OZC Orion (P)  

Kirsten Seugling  De brug – De Houtmarkt (P)  

Monique Welling OBS de Merenwijk (P) 

Santje Couprie OBS de Telders (P)  

Katja Koppers Stevenshofschool (P) 

Vacature  OBS de Meerpaal (P) 

 

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

 

Afwezig, met bericht   

Robert Toret Anne Frankschool (O) 

Tanja Guiaux De Dukdalf (O) 

 

 

 

1.    Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

 

a) De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

b) Een aantal stukken op de agenda wordt nagestuurd (consequenties accountantsonderzoek, protocol subsidieaanvraag). 

         

  

2. N.a.v het verslag van 21 maart  

a) N.a.v. het verslag van de extra bijeenkomst over de samenwerking met SGBO Leiderdorp volgt nog.  

b) N.a.v. punt 4N: Santje vraagt of de genoemde twee uur bewegingsonderwijs per week inclusief of exclusief omkleedtijd 

is. Marton geeft aan dat dit een algemene opmerking was en dat de ‘netto gymtijd’ kan verschillen per school.  

c) Het  verslag wordt vastgesteld.  

  

3.Mededelingen GMR 

a) Vergaderdata schooljaar 2016/2017: voorsteldata: 

•  19 september 2016 
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•  21 november 2016 D bijeenkomst met Raad van Toezicht 

• 16 januari 2017 

• 8 mei 2017 

• 29 mei 2017 

• 26 juni 2017 

b) Mark, Natasja en Marton zijn met elkaar in gesprek over verdere professionalisering van de GMR. Onderwerpen die 

daarbij aan bod komen zijn: de rol van voorzitter, de rol van vice-voorzitter, de relatie met de MR, de relatie met de 

Raad van Toezicht, verdere professionalisering GMR,  incidentele vervanging van de GMR en het ‘aandragen’ van een 

personeelslid of een ouderlid vanuit de verschillende scholen.  

  

4. Mededelingen PROOLeiden 

a) De presentatie van Marton wordt via basisonline beschikbaar gesteld. 

b) Marton geeft de laatste stand van zaken rondom de samenwerking met OBSG Leiderdorp. De raden van toezicht van 

zowel OBSG als PROOLeiden hebben goedkeuring gegeven het voorstel van de bestuurders om nader onderzoek naar 

mogelijke scenario’s van samenwerking uit te gaan voeren. De stappen in het onderzoek worden nu in kaart gebracht. 

Daarin is vanzelfsprekend aandacht voor de medezeggenschap van de verschillende gremia en de interne en externe 

communicatie vanuit beide partijen. Als eerste stap werkt OBSG Leiderdorp toe naar een Raad van Toezichtmodel, zij 

nemen daarbij de documenten en statuten van PROOLeiden als uitgangspunt. In de volgende vergadering is het plan de 

campagne voor het onderzoek met timetable beschikbaar. Marton neemt de GMR graag mee in het proces om ook te 

bezien op welke momenten de GMR behoefte heeft aan extra informatie, wanneer de GMR advies en/of instemming 

heeft. 

c) De GMR merkt op dat het proces nu vooral procesmatig is ingestoken, het ‘waarom’ van de samenwerking is niet voor 

alle leden van de GMR helder.  Afgesproken wordt dat dit onderwerp uitgebreid wordt besproken tijdens de volgende 

vergadering. 

d) Mark en Natasja hebben aangegeven graag verder mee te denken in dit proces en daarin ook het contact te zoeken met 

de MR van OBSG Leiderdorp. Mark en Natasja roepen de GMR leden die ook mee willen denken op om zich per mail aan 

te melden bij Mark. 

e) Marton neemt de HR gesprekscyclus onder de loep; zijn ervaring is dat de cyclus, zoals hij nu is opgesteld wellicht niet 

altijd efficiënt en effectief is. Deze ervaring wordt meegenomen bij het verbeteren van de cyclus. 

f) Alle medewerkers van de Houtmarkt weten na verschillende gesprekken waar ze m.i.v. het nieuwe schooljaar zullen 

werken. Op 17 juni wordt d.m.v. een afscheidsfeest , met alle huidige medewerkers en alle oud-medewerkers van de 

Houtmarkt teruggekeken op de vele jaren dat JRK De Houtmarkt succesvol is geweest. 

g) De ontwikkelingen pre POL wassenaarseweg heeft mogelijk gevolgen voor de Houtduif (onderwijs aan kinderen van 

asielzoekers). 

h) Woutertje van Leyden: het mediation rapport wordt in de week van 3 juni opgeleverd. Echter 1 juni vertrekt de huidige 

wethouder onderwijs. Het dossier wordt per 16 juni opgepakt met de nieuwe wethouder Paul Dirkse. Voor de 

meivakantie is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde ouders. De bijeenkomst was een succes. 

Duidelijk is wel dat er behoefte is aan een nieuwe school in de omgeving van de wijk Nieuw Leiden. 

i) Op 20 mei om 15.45 is de kick off van de PROO academie, alle GMR leden waren hiervoor uitgenodigd. 

j) Naar aanleiding van het onderzoek op de Meerpaal is Ien Massaar als interim directeur aangetrokken. Zij blijft in ieder 

geval tot de zomer. 

k) Nieuwe website PROOLeiden; het binnenplein wordt nu verder doorontwikkeld. PROOFeit wordt een digitaal 

communicatiemedium. 

l) Op 9 juni hebben de leden van de Raad van Toezicht een gesprek met de schoolleiders. Onderwerp van gesprek is de 

uitvoering van het strategisch beleidsplan op schoolniveau. 

m) Op 6 juni is de afsluitende bijeenkomst van het samenwerkingsproject VO en PO openbaar onderwijs (leren van elkaar). 

n) Marton heeft overleg met alle schoolleiders over de voortgang  van de uitvoeringsplannen. 

o) Project DROOMschool:  op dit moment vinden met directeuren gesprekken plaats betreffende de deelname leraren aan 

de ThemaTeams. 

  

5.Professionaliseringsbeleid (master SEN/beleidsplanning personeel)   

a) Kirsten en Natasja hebben overleg gehad met Bob Hoogendam over een update van het personeelsbeleid. Onderdeel 

van dit professionaliseringsbeleid zijn bijvoorbeeld aanpassingen in de gesprekscyclus.  Deze stukken worden nog ter 

instemming voorgelegd aan de GMR. De gesprekken zijn constructief en goed verlopen. De input vanuit dit vooroverleg 

en het vooroverleg met de directeuren wordt meegenomen in de definitieve versie van de stukken. 

b) Reactie op vragen Master SEN: Marton geeft aan dat deze vragen eigenlijk aan de directie van de school hadden moeten 

worden gesteld. De antwoorden op de vragen worden ter vergadering uitgedeeld en ter beschikking gesteld via 

basisonline.  
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6. Enquête passend onderwijs  

a) De enquête wordt op korte termijn voorgelegd aan Sophie, Marton en Mark. In de volgende vergadering wordt de 

enquête besproken in de GMR, daarna kan hij (met goede communicatie richting scholen en ouders) worden 

voorgelegd aan de verschillende betrokkenen.  

  

7. Voortgangsgesprekken begroting schooljaarrekening   

a) De voortgangsgesprekken op schoolniveau lopen.  

  

8. Integraal huisvestingsplan 

a) De gemeente Leiden werkt aan een integraal huisvestingsplan. Dat conceptplan is nu alleen nog niet meer dan een 

verzameling gegevens, het plan is dus nog niet rijp om binnen de GMR te bespreken. Duidelijk is inmiddels dat 

PROOLeiden nog steeds groeit in leerlingenaantal, PROOLeiden heeft daarnaast een marginale leegstand van 5 – 8%, je 

kunt stellen dat we te kampen hebben met ruimtetekort. Hoewel dit een positief probleem, is er geen snelle oplossing. 

PROOLeiden  is hierover in gesprek met de gemeente. De GMR vraagt of het doordecentraliseren (het onderbrengen 

van het onderhoud van de gebouwen bij de schoolbesturen) onderdeel is van het integraal huisvestingsplan. Marton 

geeft aan dat dit een van de vraagstukken is die benoemd wordt in het IHP.  

  

9. Beleid inzet interim management 

a) Marton geeft aan dat het beleid ten aanzien van interim management marginaal is gewijzigd.  

b) De GMR vraagt om een aanscherping in het beleid: hoe wordt bepaald of de kosten voor het interim management voor 

rekening van de school of PROOLeiden komen? Marton neemt het vraagstuk mee en zal hierop terugkomen.  

c) De GMR merkt op dat kwaliteit van het interim management wel leidend moet zijn en blijven. Marton geeft aan dit 

altijd het uitgangspunt is.  

  

10. Protocol subsidie aanvraag  

a) Dit stuk wordt nagestuurd.  

  

11. Rondvraag  

a) Alphons Dragt vraagt hoe wordt omgegaan met de tegoeden van de door ouders opgebracht middelen ten behoeve van 

de school. Marton geeft aan dat dit middelen zijn ten behoeve van de ouderraden om in te zetten voor de kinderen. 

Marton geeft aan dat dit iets wat enkel op schoolniveau kan en moet worden geregeld. Dit moet wel volgens de wet, 

bijvoorbeeld door het in een aparte stichting onder te brengen. Vanuit het bestuursbureau wordt met alle scholen 

overleg gevoerd over de juiste juridisch/administratieve wijze om met deze reserves om te gaan. 

b) Katja vraagt of het concept verslag van de GMR ook eerder ter beschikking kan worden gesteld.  Het verslag kan eerder 

ter beschikking worden gesteld. Afgesproken wordt dat Marton, Mark en Natasja binnen 4 werkdagen reageren op het 

conceptverslag. Het conceptverslag kan daarna ter beschikking worden gesteld aan de GMR leden, de directeuren en de 

MR leden. 

c) Juliette vraagt hoe de mix en match bijeenkomst is geweest. Marton geeft aan dat de reacties over het algemeen 

positief waren. Uiteraard zijn er wel aandachtspunten, punten ter verbetering. Zo was het aantal medewerkers voor 

vrijwillige mobiliteit beperkt. Het was goed om te zien dat medewerkers gebruikgemaakt hebben van het moment om 

zich te oriënteren op andere functies binnen POOLeiden. Naar verwachting zal het evenement volgend jaar nog meer 

resultaat geven.  

d) Juliette vraagt of het noodzakelijk is dat haar functie binnen de GMR wordt ingevuld door een docent. Mark geeft aan 

dit vraagstuk graag de volgende keer te bespreken aan de hand van het overzicht. Juliette heeft aangegeven dat zij, 

wanneer het noodzakelijk is, nog wel één jaar lid wil blijven van de GMR.  

e) Kirsten vraagt of er al meer bekend is over het invoeren van betaald parkeren in de binnenstad van Leiden. Marton 

geeft aan dat rondom het bestuursbureau en de Viersprong op korte termijn betaald parkeren wordt ingevoerd. 

PROOLeiden is nu bezig beleid te ontwikkelen.  

  

  

12. 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 

 

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 


