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Verslag 

 

Datum  Maandag 27 juni 

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) 

Tanja Guiaux De Dukdalf (O) 

Vacature  OBS de Meerpaal (P) 

 

Namens PROOLeiden: Marton de Pinth (directeur-bestuurder),  Bob Hoogendam, HR-adviseur, Verslag: Marthe Mooijekind  

 

Afwezig 

Robert Toret Anne Frankschool (O) 

 

 

 

1.    Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

a) De agenda wordt vastgesteld. Guillaume Slingerland is voor het laatst aanwezig bij de GMR vergadering.  

 

2. N.a.v het verslag van 23 mei  

a) N.a.v. pagina 2, punt 4h, Woutertje van Leyden: Graag opnemen in het verslag: Alphons Dragt vraagt of er schadelijke 

financiele effecten zijn bij het al dan niet doorgaan van Woutertje van Leyden voor de Woutertje Pieterse en/of de 

Lucasschool. Marton geeft, zoals eerder verwoord, aan dat het project Woutertje van Leyden geen schadelijke 

financiële effecten voor de scholen Lucas van Leijden en Woutertje Pieterse zal hebben.  

b) De vergaderdata worden vastgesteld.  

 

 

3.Mededelingen GMR 

a) Geen mededelingen van de GMR.  
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4. Mededelingen PROOLeiden 

a) In de afstemming tussen bestuur en MR is afgesproken dat de MR het jaarverslag naar het bestuur stuurt. Marton roept 

de GMR leden op het jaarverslag van de MR’en te versturen aan PROOLeiden. Er wordt hier een herinnering over 

gestuurd.  

b) In nieuwe wetgeving wordt naar alle waarschijnlijkheid opgenomen dat RvT en GMR twee contactmomenten per jaar 

hebben. Tot nu toe is één contactmoment gepland (in november).  Verzoek aan de GMR is of zij dit zelf ook in de gaten 

willen houden.  

c) De kinderen van de Houtduif zijn overgeplaatst naar een azc in Petten. De leraren van de Houtduif hebben de 

informatie over de kinderen persoonlijk overgedragen. De medewerkers hebben (op twee na) allen een andere 

werkplek gevonden. PROOLeiden stuurt nog een brief aan het COA om haar ongenoegen te uiten over de gang van 

zaken. 

d) Op 6 juni heeft een afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden van de professionele leergemeenschap PO/VO.  

e) Stavaza Woutertje van Leyden: op 29 juni vindt het bestuurlijk afrondend overleg plaats over het mediation traject. Het 

project wordt in 2016/2017 gecontinueerd met één projectleider.  

f) Marton is (statutair) voorzitter SWV PPO regio Leiden (in de praktijk is er een technisch voorzitter) 

g) SWV Ondersteuningsplan 2014 – 2017 is vastgesteld (richtinggevend t.b.v. PO & SO) 

h) NOVA: Schoolbestuur in gesprek met NOVA om leerlingen. te plaatsen met aanvullende arrangementsmiddelen (t.b.v. 

extra IB en kleinere klassendeler) 

i) Nieuwe website PROOLeiden: Binnenplein wordt nu doorontwikkeld > PROOFeit wordt een digitaal 

communicatiemedium > Eerste PROOFeit Personeel voor zomervakantie! 

j) Gemeentelijk overleg t.b.v. bezuinigingen Onderwijs Kansen Beleid > schoolbesturen hebben tegenbegroting ingediend 

k) Schoolbestuurders en schoolleiders SO (LKOG – SSOL – AURIS – SBO – AED & PROOLeiden) starten nieuwe schooljaar 

met een gezamenlijke startdag.  

l) Met ingang van het nieuwe schooljaar ontvangt de MR een brief over de bijdrage MR 2015 en aanpassing methodiek. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontvangt de MR nog steeds een eigen budget. Het toegekende budget blijft gelijk 

en wordt geoormerkt opgenomen in de schoolbegroting. De MR kan het budget niet meer zelf beheren de 

administratieve afhandeling van de eigen bijdrage komt in handen van de schooldirecteur.  N.a.v.: 

a. Marcel Terlouw/Natasja Schreuder vragen of de bijdrage MR dan niet mag worden beheerd door een 

ouderraad met een  zelfstandige juridische postitie. Marton geeft aan dat dit juist is. Juridisch gezien mag dit 

niet. Dit geldt niet voor de ouderbijdrage; die mag wel door een juridisch zelfstandige ouderraad worden 

beheerd.  

b. Alphons Dragt vraagt wat de consequentie is voor het scholingsbudget voor de MR.  In beginsel is het budget 

van de MR ook bedoeld voor opleiding. Mocht dan niet afdoende zijn dan kan met de directeur worden 

besprokenof dit deels kan worden meegenomen/opgenomen in de schoolbegroting. Dat betekent dat de MR 

bij aanvang an het schooljaar eigenlijk al de scholingsbehoefte, inclusief financiering in kaart moeten hebben. 

Verder is het aan de MR’en om ook naar creatieve oplossingen te kijken; bijvoorbeeld door scholing 

gezamenlijk op te pakken. Verder geeft Bob Hoogendam vanaf volgend jaar iedere twee jaar een 

beginnerscursus geven aan MR leden.  

m) Stand van zaken Pool West. In de eerste twee weken na de zomervakantie vinden informatiebijeenkomsten plaats voor 

vervangers en schooldirecteuren. De start van de nieuwe pool zal zijn in september. Op dit moment kunnen vervangers 

zich aanmelden voor de pool. 

n) Juliette Oosterbaan vraagt of het mogelijk is om de vervangerspool te zien of de vervangers ervaring hebben met 

bepaalde onderwijsstromen, bijvoorbeeld montessori. Bob Hoogendam geeft aan na dinsdag 28 juni te weten of er 

specifieke expertise kan worden getoond. 

o) Nieuwe directeur OBS Woutertje Pieterse Maarten Langezaal > MR positief advies – Team - & MR- bijeenkomst 090616 

– PROOLeiden 100616 – Ouders 130616 > Kennismaking op school 280616 

p) Vanuit IBA: Bewegingsonderwijs > Kwaliteit personeel (extra budget OCW) + kwaliteit & kwantiteit huisvesting > 

raadsvragen > werkgroep t.b.v. inventarisatie en oplossingen. PROOLeiden participeert. 

Vanuit IBA/WG Veiligheid: 060916 10.00u – 11.30u Bijeenkomst voor schoolleiders ‘Radicalisering in het Primair 

Onderwijs’ (te Tweelinghuis) Guillermo is benaderd t.b.v. casuïstiek. 

 

5.Bestuursformatieplan, instemming P geleding  

a) De formatie is al bepaald bij het vaststellen van de begroting. Op basis van deze getallen hebben de schoolleiders 

aangegeven hoe zij de formatie in willen zetten en waar eventuele knelpunten zitten. Deze informatie is onder andere 

gebruikt voor de mix en match bijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft ertoe geleid dat veel knelpunten zijn opgelost.   
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b) Santje Couprie vraagt n.a.v. blz 8, eerste alinea (verwachting is dat leraren meer gebruik zullen maken van de 

functiemix, van 21% naar 40%), waar deze verwachting op gebaseerd is. Marton geeft aan dat het initiatief nu vooral 

vanuit docenten, scholen en MR moet komen om de dynamiek binnen de school te realiseren. Bob Hoogendam geeft 

aan dat het startpunt bij de school ligt. Zij zullen moeten aangeven welke expertise zij nodig hebben op school. Op basis 

daarvan wordt op schoolniveau gekeken op welke manier PROOLeiden de functiemix kan faciliteren. Door gefaseerd 

invoeren moet het mogelijk zijn om medewerkers voldoende kansen te geven. In het strategisch beleidsplan zijn hier 

richtinggevende uitspraken over opgenomen.   

c) Mark Poort vraagt of leraren de (financiele) consequenties van de LB functie voldoende inzichtelijk hebben. 

Bijvoorbeeld ook wat het betekent als er op één school een te veel aan medewerkers is met een LB functie. Wat 

betekent dat voor de (vrijwillige) mobiliteit? Bob Hoogendam geeft aan dat de financiele conseqenties voldoende 

inzichtelijk zijn (cao naslaan). De mobiliteitsvraag wordt verwerkt in het professionaliseringsbeleid van de school. 

Marton geeft aan dat als men wil solliciteren op een LB schaal er daarnaast voldoende mogelijkheden zijn om de 

financiele consequenties te achterhalen.  

d) Mark Poort, blz 15, werkkostenregeling: heeft de evaluatie inmiddels  plaatsgevonden? Bob Hoogendam geeft aan dat 

de evaluatie heeft plaatsgevonden. De regeling blijft binnen de marges.  

e) Marcel Terlouw, blz. 14, per fte een budget van 500 euro per jaar. Hoe wordt bepaald welke scholing hier binnen valt.  

Bob Hoogendam geeft aan dat dit moet blijken uit de persoonlijk ontwikkelingsplannen van de individuele 

medewerkers. Mark Poort geeft aan dat het bij dit punt ook interessant is te kijken naar de realisatie.  

f) Alphons Dragt vraagt waarom het budget voor directeuren zoveel  hoger is. Bob Hoogendam geeft aan dat directeuren 

moeten zorgen voor een registratie bij het schoolleidersregister. Om alle registraties te realiseren is meer budget 

noodzakelijk. Indien een schoolleider al geregistreerd is wordt in overleg met de direct leidinggevende (directeur-

bestuurder) bekeken wat de vervolgstappen zijn in opleiding voor de schoolleider. Marton vult aan dat het 

opleidingsbudget voor directeuren bovenschools is. 

g) De personeelsgeleding stemt unaniem in met het voorgelegde bestuursformatieplan.   

 

6. Professionaliseringsbeleid en gesprekkencyclus:  instemming personeelsgeleding  

a) Zowel op het professionaliseringsbeleid als de gesprekkencyclus wordt instemming gevraagd van de personeelsgeleding 

van de GMR.  

b) Het professionaliseringsbeleid is besproken met de werkgroep personeel van de GMR, het BT, BOD en klankbordgroep 

HR (schoolleiding). Bob Hoogendam geeft aan dat het doel van belang is en niet het middel. Dat betekent dat veel meer 

maatwerk wordt geleverd op schoolniveau. Zo kan in de gesprekkencylclus worden gekozen voor het instrument 

kijkwijzer of 360 graden feedback. Dit hangt af van de werkwijze van de school. Voor wat betreft het 

professeringsbeleid geldt hetzelfde; de ontwikkelingsfase per school verschilt. PROOLeiden wil meer adequaat inspelen 

op de vraag. Het doel (kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst) blijft gelijk.  

c) Katja Koppers vraagt of hier ook een rol is weggelegd voor de MR. Ook wil ze graag weten wat het vertrekpunt is. Bob 

Hoogendam geeft aan dat dit grotendeels uit de schoolplannen moet kunnen worden gehaald. 

d) De GMR werkgroep Personeel heeft beide stukken en de bijgevoegde formulieren al besproken met Bob Hoogendam. 

De processen en formulieren lijken meer efficient en doelmatig. Dit moet uiteaard nog blijken uit de praktijk. 

PROOLeiden zal de invoering in de praktijk begeleiden en de processen blijven monitoren. Het is van belang dat het 

geen papieren tijger blijft, maar een levend document wordt.  De werkgroep personeel geeft aan graag feedback te 

geven op de processen en werkwijze in de praktijk. PROOLeiden omarmt dit.  Voor personeelsleden wordt een 

samenvatting gemaakt op 2 A4. De werkgroep adviseert PROOLeiden alle directeuren te voorzien van een gelijke 

presentatie die kan worden gegeven op schoolnoiveau.  

e) Santje vraagt naar aanleiding van de gesprekkencyclus, blz 6., competenties; waar de competenties staan voor de 

LB’ers. Bob Hoogendam geeft aan dat de competenties voor LB’ers vallen onder het onderwijsgevend personeel. Santje 

geeft aan dat de competenties van LB’ers op punten verschillen van die van onderwijsgevend personeel. Bob 

Hoogendam geeft aan dat IB’ers onder onderwijs ondersteunend personeel vallen en LB’ers onder onderwijsgevend 

personeel. De competenties voor onderwijsgevend, onderwijsondersteunend (etc..) personeel zijn wettelijk bepaald. Op 

schoolniveau wordt in oveleg met de schooleiding uiteraard ook gekeken naar de aanvullende noodzakelijke 

competenties.  

f) Afgesproken wordt om één jaar te werken met de nieuwe formulieren en daarna te evalueren.  

g) De GMR werkgroep adviseert de GMR in te stemmen met beide stukken. De personeelsgeleding stemt in met beide 

stukken.  

  

7. Enquete passend onderwijs  

a) Monique Welling presenteert de enquete aan de GMR leden. De GMR bespreekt de enquete.  

b) Afgesproken wordt dat de enquete op basis van de input van de GMR wordt aangepast.  Ook Sophie van Rijn 

(PROOLeiden) zal nog naar de enquete kijken. Bij de volgende vergadering ligt er een definitief product.  
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c) Voorgesteld wordt om de vragenlijst uiteindelijk uit te zetten onder alle MR-leden, dirrceturen en IB’ers. In de volgende 

vergadering wordt bekeken of de enquete ook naar leerkrachten en ouders gaat.  

 

8. Stand van zaken obsg Leiderdorp  

a) Marton geeft aan dat de samenwerking vooral gestoeld is op verbinding. Er wordt op verschillende punten 

(bijvoorbeeld ICT) al in de praktijk samengewerkt met OBSG Leiderdorp. Ook wordt samengewerkt in de 

vervangingspool (Pool West). Samenwerken is van belang omdat schoolbesturen steeds meer verantwoordelijkheden 

krijgen. Zo wordt de schoolinspectie voortaan niet op schoolniveau, maar op bestuursniveau uitgevoerd. Een grotere 

organisatie is beter in staat dit goed te organiseren en heeft ook meer expertise in huis. Kortom; een grotere organisatie 

is minder kwetsbaar. Ook is gekeken naar de nadelen. Het kan bijvoorbeeld veel tijd en energie kosten om de  

processen en werkwijzen op elkaar af te stemmen.  

b) Uitgangspunt is dat PROOLeiden doorgaat met de gesprekken over de samenwerking als die samenwerking met 

regionale partners geen belemmeringen voor de ontwikkeling van de eigen organisatie en het huidige personeel met 

zich meebrengt.  

c) De interne communicatie start nog voor de zomervakantie, extern na de zomervakantie. 

d) Mark vraagt de GMR leden wie interesse heeft deel te nemen aan een voorbereidingscommissie. De vraagt wordt 

nogmaals gesteld in de volgende vergadering (19 september). 

 

9. WWZ 

a) Dit stuk wordt behandeld op het moment dat er meer duidelijk is over het wetsvoorstel (vergadering september).  

 

10. Rondvraag  

a) Alphons Dragt vraagt of onderwijshuisvesting (groot onderhoud, frisse scholen, budgetten, begroting) kan worden 

besproken in de volgende vergadering. Alphons mailt de vragen aan Marthe. 

b) Natasja stelt voor om in het schooljaar 2017/2018 een contactmoment in te richten met de MR’en (afvaardiging van de 

MR’en), om informatie uit te wisselen. Natasja en Mark willen de voorbereiding op zich nemen. Het voorstel is om in 

februari een extra datum te prikken. Marthe prikt een datum en nodigt de MR’en uit.  

 

11. Sluiting  

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.00 

 

 

Actielijst  

Geen  

 

 

Besluitenlijst  

Vergadering Besluit 

27-06-2016 P-geleding stemt in met bestuursformatieplan 

2706-2016 P-geleding stemt in met het professionaliseringsbeleid en de gesprekkencyclus 

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  
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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 


