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Verslag 
 
Datum  Maandag 18 september  2017 
Tijdstip  19.30 – 22.00 uur    
Plaats Arubapad 2, Leiden  
  
Aanwezig: 
Alphons Dragt Lucas van Leyden (O) 
Remco Spek  Woutertje Pieterse (O) 
Katja Koppers Stevenshofschool (P) 
Mark Poort OBS Lorentzschool (O), voorzitter 
Linda van der Meer OBS de Morskring (P) 
Paul van der Zwan  OBS Arcade (O) 
 
 
Namens PROOLeiden: Chris Vonk,  Marton de Pinth. Verslag: Marthe Mooijekind  
 
Afwezig:   
Kirsten Seugling   De brug – De Houtmarkt (P)  
Leonie van Zeijl  OBS Anne Frank (O) 
Tanja Guiaux De Dukdalf (O) 
Rina Klaver  OBS de Meerpaal (O) 
Vacature  OBS de Merenwijk (P) 
Vacature  Viersprong  
Vacature  Teldersschool 
 
 
 
1. Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

a) De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor de Arcade en de Woutertje Pieterse zijn er twee 
nieuwe leden: Paul van der Zwan (O) en Remco Spek (O).  
  

 
2. Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)  

a) Chris Vonk geeft een toelichting op het IHP en het MJOP aan de hand van een korte presentatie. De presentatie wordt 
in de boekenkast geplaatst.  

b) Chris Vonk legt de verhouding tussen gemeente en schoolbestuur uit waar het gaat om verantwoordelijkheden en 
financiën. Verder gaat hij in op de ver/nieuwbouwsystematiek van de schoolgebouwen. Daarnaast gaat hij verder in op 
frisse scholen. Ook benoemt hij een aantal concrete projecten, zoals de Lorentz, de Woutertje van Leyden, de 
Meerpaal, de Telders, de Dukdalf.  

c) De GMR vraagt of PROOLeiden de ambitie heeft om in de toekomst meer in te zetten op integrale kindcentra. Marton 
geeft aan dat PROOLeiden die ambitie zeker heeft en waar het kan ook kijkt hoe dit te realiseren. Dit staat ook vermeld 
in het Strategisch Beleidsplan.  
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3.Mededelingen GMR 

a) Samenstelling en vacatures in de GMR.  
b) Afgesproken wordt dat Marton de schoolleiders wijst op de afvaardiging van de scholen in de GMR. Actie Marton de 

Pinth 
c) Marton geeft aan dat ook eens kan worden nagedacht over een andere systematiek achter de verdeling. Scholen met 

900 leerlingen en scholen met 100 leerlingen vaardigen allebei één persoon af naar de GMR.  
d) Alphons Dragt geeft aan dat hij niet in de MR zit. De GMR leden hoeven niet perse zitting te hebben in de MR. 
e) Paul van der Zwan geeft aan dat het goed is beter uit te dragen wat de GMR doet en welke invloed de GMR heeft/kan 

uitoefenen. De GMR lijkt vaak niet aantrekkelijk terwijl er juist belangrijke onderwerpen worden besproken. Hoe kun je 
potentiele GMR leden verleiden om deel te nemen? 

f) Mark stelt voor om bij het vaststellen van de reglementen en het huishoudelijk reglement ook te kijken naar andere 
participatievormen in de GMR. 

g) Afgesproken wordt dat Marthe nog een reminder stuurt naar de scholen zonder afvaardiging in de GMR. Actie Marthe 
Mooijekind.  

h) Marton wijst de GMR erop dat alle MR – en (en de GMR) dit jaar een jaarverslag aan meten leveren. Naar alle (G)MR -en 
is (ter ondersteuning) een format gezonden. De MR van OZC Orion heeft reeds een jaarverslag aan het bestuur 
toegestuurd. Actie: MR – en van alle scholen (m.u.v. OZC Orion) en GMR 

 
4. Verslag 26 juni 

a) N.a.v. de avond over de reglementen het verzoek om na te gaan of het mogelijk is om een extra vergadering in te lassen 
om de reglementen te kunnen vaststellen. Afgesproken wordt dat op basis van de input wordt gekeken of dit schriftelijk 
kan worden afgehandeld of dat er een extra vergadering nodig is. Actie Bob Hoogendam/Mark poort  

b) Na.v. punt 4D: Edwin Turk wordt niet de projectleider Woutertje van Leyden 
c) Reglement werving en selectie komt terug in de vergadering van 20 november 
d) N.a.v. 12D: het gezamenlijk inkopen van tussentijdse opvang behoort tot de mogelijkheid. Marton informeert de 

schoolleider van OBS Brede School Arcade dat deze mogelijkheid er is.   
e) De aanpassingen in de PROOmonitor zoals voorgesteld in het verslag worden ingevoerd vanaf 2018. 
f) Het verslag wordt vastgesteld.  
 

5. Data bijeenkomsten GMR 
a) Voorsteldatum bijeenkomst MR/GMR 12 februari is akkoord. Vraag of er leden zijn die mee willen denken in de 

voorbereiding.  
b) Voorsteldatum bijeenkomst GMR/RvT 9 april is akkoord. De GMR en RvT moeten elkaar formeel twee keer per jaar 

ontmoeten. Afgesproken wordt dat er in ieder geval een plenaire bijeenkomst wordt georganiseerd op 9 april en dat er 
wordt gekeken hoe de tweede bijeenkomst wordt ingevuld. 

c) Paul van der Zwan geeft aan zitting te willen nemen in de werkgroep financiën. Afgesproken wordt dat Mark het 
initiatief neemt om met Baan van Croesdijk een aantal momenten in te plannen in het jaar waarop de werkgroep kan 
overleggen met de controller. Actie Mark Poort. 

d) Mark geeft aan dat de communicatielijnen met de MR’en niet heel gemakkelijk zijn. Dat begint al bij het achterhalen 
van de emailadressen. Mark gaat daar graag over in gesprek met Bob Hoogendam en Marton de Pinth. Actie Mark 
Poort. 

e) Mark Poort geeft aan dat dit zijn laatste jaar is in de GMR. Er moet dus worden gekeken naar een opvolger voor het 
voorzitterschap en het vice voorzitterschap. Bij voorkeur in een duo van ouder- en personeelslid. Paul van der Zwan 
geeft aan met Mark Poort in gesprek te willen gaan over de taken en verantwoordelijkheden. Actie: Mark Poort/Paul 
van der Zwan. 

 
6. Mededelingen PROOLeiden 

Activiteiten PROOLeiden 
a) Informatieavond (G)MR 11 september betreffende vernieuwd reglement Medezeggenschap 
b) Startdag 7 september schoolleiders PROOLeiden & OBSG L’dorp + BT: ‘Veranderkunde, de werking van het brein en 

leiderschap’ 
c) Startdag IB Netwerk 26 september (PROOLeiden & OBSG L’dorp) 

Personele ontwikkelingen 
d) Woutertje van Leyden: Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Marleen van der Krogt zich teruggetrokken als 

projectleider. Na de zomervakantie is Leon Plomp als projectleider gestart .  
e) OBS Lorentz: John van Bezouw 1 augustus 2017 gestart als directeur. 
f) OBS De Meerpaal: Ien Massaar neemt m.i.v. 1 oktober afscheid, wordt opgevolgd door Jan de Kleijn. 
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g) OBS Stevenshof: Marjan Oostergo per 011117 met vervroegd pensioen. Tot zomervakantie neemt Suzanne Fallaux 
(adjunct – directeur) directeurschap waar. 

h) PROOLeiden ondersteunt PO in actie - Bestuur zal geen salaris inhouden bij stakende leraren (scholen hebben brief 
ontvangen waarin het bestuur dit meedeelt)  

i) PROOLeiden is wettelijk verplicht kinderen op te vangen als zij op 5 oktober naar school komen.  
Financiën/Kaderbrief (wijzigingen 2018) 

j) FPE vereveningplanning wordt bevroren voor 2018 t/m 2020. Uitvoering op basis van natuurlijk verloop (en door 
leeftijdsfasegericht personeelsbeleid).  

k) Salariskosten directeur – bestuurder verdeeld over 2 stichtingen (na rato van het aantal leerlingen)  
l) De GMR vraagt hoe de samenwerking met OBSG loopt. Marton geeft aan dat de samenwerking goed loopt. Het is soms 

even zoeken. Binnen de begroting is ruimte om (indien noodzakelijk) extra handjes en of expertise op tijdelijke basis in 
te huren om de overdracht vanuit de staf naar het bestuursbureau PROOLeiden zo goed en rustig mogelijk te laten 
verlopen.  

 
 
7.Adviesaanvraag profielschets Samenwerking PROOLeiden en OBSG Leiderdorp)   

a) In de profielschets wordt gevraagd naar iemand met een Leiderdorpse achtergrond en kennis en expertise op het 
gebied van onderwijs. De GMR geeft aan deze combinatie in dit geval te snappen, maar er vanuit te gaan dat deze twee 
onderdelen van het profiel (Leiderdorp en onderwijs expertise) niet onlosmakelijk met elkaar blijven verbonden.  

b) De GMR adviseert positief ten aanzien van de profielschets lid Raad van Toezicht.  
 

 
8. Samenwerking andere schoolbesturen 

a) PROOLeiden werkt goed samen binnen de kolom openbaar onderwijs; denk daarbij aan samenwerking met de scholen 
voor voortgezet onderwijs. Er wordt ook actief samengewerkt met scholen binnen de confessionele kolom. Als 
voorbeeld: heeft de Teldersschool een tijd samengewerkt met Visser ’t Hooft betreffende VVTO.  

b) In het strategisch beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze PROOLeiden met scholen en instellingen in Leiden en 
de regio wil samenwerken. Daar geeft PROOLeiden nu uitvoering aan.  

c) PROOLeiden werkt met het openbaar onderwijs Voorschoten samen op het gebied van ICT. Het openbaar onderwijs 
Oegstgeest maakt gebruik van de expertise van PROOLeiden op het gebied van onderwijshuisvesting. 

d) Kortom: er is voldoende samenwerking met partners binnen- en buiten de openbaar onderwijs kolom. De nadruk bij 
inhoudelijke samenwerking ligt wel op de samenwerking binnen de kolom openbaar onderwijs.  

 
9. Rondvraag  

a) Alphons geeft ten aanzien van de Woutertje van Leyden aan dat er onder ouders en docenten in de MR LvL onrust is ten 
aanzien van de aansturing van de Woutertje van Leyden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het organiseren van 
medezeggenschap.  

b) Marton geeft aan meerdere signalen (van Alphons) te hebben ontvangen. Op basis van deze signalen heeft Marton 
contact gezocht met de directeur van de Lucas van Leyden (aanspreekpunt voor de MR van de Lucas van Leyden, maar 
ook voor de medezeggenschap van de Woutertje van Leyden) en de projectleider van WvL. Bij hen heeft hij de zorg 
onder de aandacht gebracht, beide leiders  hebben de gemaakte afspraken herbevestigd.  
Betreffende het vormgeven van medezeggenschap bij LvL/WvL herkent Marton de situatie. Hij heeft diverse pogingen 
ondernomen om het proces om tot 2 deelraden te komen te ondersteunen. De MR LvL geeft echter aan dit proces zelf 
vorm te willen geven. Daarnaast beraadt de MR LvL zich nog op de advies/instemmingsvraag van het bestuur 
betreffende WvL. Zolang dit advies/instemming niet gegeven wordt is sprake van een status quo.  

c) Paul van der Zwan vraagt hoe er wordt omgegaan met signalen vanuit de MR op onderwerpen waar het bijvoorbeeld 
niet goed loopt. Mark geeft aan dat de GMR in principe gaat over bovenschoolse zaken. Het is wel goed om signalen op 
tafel te leggen. Marton geeft aan dat het bestuur tijdens het ambitiegesprek (najaar) een gesprek voert met (een 
delegatie) van de MR, indien zinvol geacht kan een MR direct contact zoeken met het bestuur en het bestuur volgt de 
kwaliteit van medezeggenschap d.m.v. de jaarverslagen van de MR – en.   
 

 
10. Sluiting  
De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.00  
 
 
 
 
Actielijst  
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Vergadering  Open actie  Houder  Deadline 
18 sep Vertegewoordiging in GMR onder aandacht brengen van 

schoolleiders 
Marton de 
Pinth 

20 nov 

18 sep Reminder sturen aan scholen zonder vertegenwoordigng in GMR Marthe 
Mooijekind 

20 nov 

18 sep Nagaan of extra vergadering reglementen noodzakelijk is Bob 
Hoogendam/
Mark Poort 

20 nov 

18 sep  Overleg werkgroep financien inplannen in overleg met Baan van 
Croesdijk 

Mark Poort  20 nov 

18 sep Afstemmen over communicatielijnen medezeggenschap binnen 
PROOLeiden  

Mark 
Poort/Marton 
de Pinth/Bob 
Hoogendam 

20 nov  

18 sep Gesprek over taken/verantwoordelijkheden vooritterschap/vice 
voorzitterschap GMR 

Paul van der 
Zwan/Mark 
Poort  

20 nov 

29 mei  Voorbereiden agendapunt: wat doen met opgehaalde informatie 
uit gezamenlijke bijeenkomst MR/GMR  

Tanja Guiaux 26 juni 

29 mei  Kort verslag inventarisatie passend onderwijs  Tanja Guiaux  26 juni  
 
Besluitenlijst  
 
 

Vergadering Besluit 

18 -09-2017 De GMR adviseert positief ten aanzien van de profielschets lid Raad van Toezicht.  
 

26-06-2017 De GMR stemt in met de voorgestelde wijziging van OBSG Leiderdorp ten aanzien van 
de evaluatie van de samenwerking van OBSG Leiderdorp en PROOLeiden. 

29-05-2017 De GMR kiest nu voor een eigen GMR en zal boven bestuurlijke zaken oppakken in goed 
overleg met de GMR van OBSG, waar mogelijk middels een gezamenlijk overleg en/of 
het instellen van een boven bestuurlijke werkgroep. 

29-05-2017 De P geleding en de O geleding stemmen in met paragraaf 8.1. De GMR adviseert 
positief op de samenwerking met OBSG Leiderdorp in de vorm van een personele unie 
met de hiervoor benoemde aandachtspunten.  

08-05-2017 De werkgroep personeel gaat op 22 met PROOLeiden in gesprek. Wanneer zij geen 
zwaarwegende vragen en/of bezwaren hebben adviseert de GMR op dat moment (dus 
22 mei) positief op het bestuursformatieplan 

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 
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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 


