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Datum  Maandag 29 mei 2017 

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) 

Marcel Terlouw  Woutertje Pieterse (O) 

Leonie van Zeijl  OBS Anne Frank (O) 

Katja Koppers Stevenshofschool (P) 

Santje Couprie OBS de Telders (P)  

Natasja Schreuder OBS Arcade (P) 

 

 

Namens PROOLeiden: Marton de Pinth (directeur-bestuurder),  Bob Hoogendam, Jan Bustin (extern adviseur Leeuwendaal). 

Verslag: Marthe Mooijekind  

 

Afwezig, met bericht   

Kirsten Seugling   De brug – De Houtmarkt (P)  

Rina Klaver  OBS de Meerpaal (O) 

Monique Welling OBS de Merenwijk (P) 

Tanja Guiaux De Dukdalf (O) 

 

 

 

 

 

a) Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

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

  

 

2. N.a.v het verslag van  8 mei 2016    

a) N.a.v. punt 3: vacatures. OZC Orion en de Viersprong moeten worden gevraagd naar hun deelname aan de GMR.  

b) N.a.v. 2B: de cursusdata zijn gepland. Actie Marthe maakt een uitnodigingstekst voor de cursusbijeenkomsten.   

a. Avond over reglement; 11 september 2017 

b. Cursus (startende) MR leden; 10 oktober 2017 

c. Cursus gevorderde MR leden; 20 maart 2018 
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3.Mededelingen GMR 

De vergaderdata voor het schooljaar 2017/2018 worden vastgesteld:  

• 18 september 2017 

• 20 november 2017, 

• 15 januari 2018,  

• 12 maart 2018,  

• 23 april 2018 

• 4 juni 2018 

Leonie van Zijl meldt zich af voor 20 november.  

 

4. Mededelingen PROOLeiden 

a) Onderwijscafé 'Onbekend Talent' 16 mei 2017 

b) Afsluitende bijeenkomst Professionele Leergemeenschappen / Leerteams PO / VO (Da Vinci – Stedelijk Gymnasium & 

PROOLeiden) 18 mei 2017 

c) Minisymposium DROOMschool project 7 juni 2017  

d) Woutertje van Leyden: Mireille Rozeboom (projectleider) heeft aangegeven volgend schooljaar haar werkzaamheden 

betreffende WvL te willen beëindigen. Ze gaat zich (weer) focussen op haar werkzaamheden als locatieleider LvL/Steeg. 

Daarnaast persoonlijke behoefte om de focus te versnellen. Derhalve gezocht naar vervanger op korte termijn > 

Marleen van der Krogt (ervaren interim – binnen vernieuwingsonderwijs) 

Vraag aan Marleen: Geef advies betreffende projectstructuur komend schooljaar. 

e) 11 mei Themadag met directie om (gezamenlijk en gezamenlijke) jaarplannen 2017 -2018 te maken 

f) PROOLeiden ondersteunt PO in actie. De GMR vraagt wat docenten en ouders merken van de staking. Bij een vorige 

staking was de communicatie vanuit de scholen gering, waardoor ouders op een laat moment geïnformeerd werden. 

Bob geeft aan dat het uitgangspunt is dat leerlingen altijd worden opgevangen. De individuele medewerker beslist zelf 

of hij/zij wil gaan staken.  

g) PROOLeiden & SCOL gaan samen Stichting Kiljan vormen t.b.v. bouw en beheer Kindcentrum Kiljan (nieuwbouw 

Telders). In het deel van PROOLeiden komen een peuterspeelzaal en een basisschool (om die reden de naam 

Kindcentrum).  

 

 

5.Samenwerking PROOLeiden en OBSG Leiderdorp)   

a) De GMR heeft een adviesbevoegheid over de samenwerking, conform artikel 11, lid 1 onder d. van de WMS. Zodra de 

beide raden van toezicht hun goedkeuring hebben gegeven aan het voorgenomen besluit tot samenwerking, zal de 

GMR formeel om advies gevraagd worden.  Omdat het een adviesaanvraag is volgens het aangehaalde artikel, verplicht 

de WMS om de gevolgen voor ouders/leerlingen en het personeel in kaart te brengen. Deze gevolgen staan beschreven 

in hoofdstuk 8 van het document. Naast het advies van de GMR zal aan de P-GMR instemming gevraagd worden op 

paragraaf 8.1 en aan de O-GMR instemming gevraagd worden op paragraaf 8.1.  

b) Santje en Linda hebben gekeken naar paragraaf 8.1. Naar hun inziens is de informatie die er staat volledig en juist. Er 

was weinig discussie bij het bespreken van het stuk. Voor PROOLeiden lijkt er n de personele fusie niet veel te 

veranderen. Het heeft weinig tot geen gelegenheid voor de medewerkers van PROOLeiden. Jan Bustin licht toe dat het 

beleid van PROOLeiden leidend is. OBSG sluit hierbij aan. Een kleine verandering is wel dat de personeelsleden van 

OBSG Leiderdorp ook met voorrang kunnen solliciteren op functies die in beide stichtingen ontstaan. Er zijn verder geen 

vragen of opmerkingen t.a.v. paragraaf 8.1 

c) De GMR vraagt wat het ideaal plaatje is van het samenwerkingsverband. Hoe ziet PROO er over 10 jaar uit? Marton licht 

toe dat gemeenten steeds meer met elkaar gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, passend 

onderwijs et cetera. In het ideaal plaatje zijn basisscholen in beginsel verankerd in de wijk waarin ze staan. Dat zal niet 

veranderen. De kracht licht bij die nabijheid. Het overkoepelende schoolbestuur zal, als service organisatie, scholen 

helpen en faciliteren zichzelf constant te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Om ervoor te zorgen 

dat een bestuur de scholen goed kan ondersteunen, minder kwetsbaar wordt en voldoende bestuurlijke slagkracht 

heeft groeit het bestuur in het ideaal plaatje.  In het ideaal plaatje groeit het bestuur van het openbaar onderwijs mee 

met de ontwikkeling van gemeenten. Dat betekent dat het bestuur uiteindelijk zal groeien naar 5000 tot 6000 leerlingen 

en zo’n 15 tot 20 brinnummers. Voor de helderheid: dit is het ideaal plaatje in 2030 en dus nog geen toekomstbeeld 

voor de aankomende jaren.   

d) Natasja vraagt of een eventuele groei ten koste gaat van de handjes in de klas. Marton geeft aan dat dit niet het geval is.  

e) Marcel: definitieve stuk, pagina 7, punt 1.3 wordt verwezen naar een fusie.  

a. Op grond van de gesprekken tussen PROOLeiden en OBSG Leiderdorp tot nu toe;  

b.  de huidige stand van zaken van beide organisaties;  

c. de mogelijkheden op korte termijn;  
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willen beide organisaties op korte termijn over gaan tot het formeren van een personele unie. Vanuit die positie 

nemen beide organisaties in de loop van dit kalenderjaar een besluit over een mogelijk vervolgtraject in de 

vorm van fusie.  

h) Marcel geeft aan dit toch een duidelijke ambitie is voor de toekomst, waarvoor het besluit al op korte termijn wordt 

genomen.  Ben hier helder in en wees duidelijk over dit toekomstbeeld. In het geval van de ambitie om te komen tot 

een fusie op termijn stem ik niet in. Naar zijn mening wordt de organisatie na een fusie te log en gaat dan uiteindelijk 

ten koste van het onderwijs, de visie en de ideologie van PROOLeiden. Denk daarbij aan de voorbeelden Amarantis en 

ROC Leiden. Marton geeft aan dat dit nu niet aan de orde is. Op dit moment ligt enkel de vraag voor om te komen tot 

een personele unie. Mocht de mogelijkheid van de fusie aan de orde komen, dan wordt opnieuw een 

medezeggenschapstraject doorlopen. Het voordeel van de personele unie is juist dat het mogelijk biedt om de ruimte 

en tijd te nemen om goed te kijken naar logische vervolgstappen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. 

Bijvoorbeeld samenwerking in ondersteunende diensten etc.  

f) De GMR vraagt in de evaluatie ruim aandacht te hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Leden van de GMR zien 

juist de focus op de kwaliteit van het onderwijs als de kracht van PROOLeiden en spreken hun zorg uit of 

schaalvergroting er niet toe zal leiden dat het bestuur steeds minder aandacht heeft voor de kwaliteit van het 

onderwijs. Marton spreekt de noodzaak uit tot het borgen van de kwaliteit van onderwijs. Zijn verwachting en inzet is 

dat er door schaalvergroting juist meer ruimte komt voor het investeren in de kwaliteit en  innovatie van het onderwijs, 

Ondermeer door het ontwikkelen en de ondersteuning vanuit het bestuursbureau, zonder dat dit onevenredig groeit 

ten opzichte van de scholen. Marton geeft aan dat de kwaliteit van het onderwijs wordt meegenomen in de 

evaluatiekalender (zie stuk). Deze kalender loopt tot december 2018. Na afronding van het evaluatieproces zoals 

beschreven in het rapport wordt bekeken wat de stand van zaken is en welke vervolgstappen gezet moeten worden 

(stoppen met de personele unie, in stand houden van de personele unie, intensiveren van de samenwerking, 

mogelijkheid fusie verder onderzoeken).   

g) Afgesproken wordt dat de GMR betrokken wordt bij de tussenevaluatie (kwaliteit van onderwijs) en evaluatie. Marton 

neemt de opmerkingen van de GMR ten aanzien van de stip op de horizon mee naar de raad van toezicht. Actie: alle 

GMR leden geven op basis van de evaluatiekalender aan wanneer en op welke manier zij betrokken willen worden bij 

de evaluatie.  

h) De vorige keer is de vraag aan de orde gekomen: Hoe de directeur – bestuurder opereert als beide stichtingen een 

ander (tegenstrijdig) belang hebben? Mark geeft aan onvoldoende antwoord te hebben gekregen op deze vraag vanuit 

onderstaand antwoord:  

Een van de waarden binnen PROOLeiden is VERTROUWEN. Als directeur – bestuurder is het operationaliseren van deze 

waarde cruciaal en uitgangspunt in zijn handelen. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang zal hij, in de 

bestuurlijke afweging, gebruikmaken van de overlegmogelijkheden die hij in zijn directe omgeving heeft. Daarbij valt te 

danken aan sparren/klankborden met leden beleidsteam, directeuren, raad van toezicht en medezeggenschap. Er kan , 

indien zinvol, externe expertise/advisering ingezet worden. T.b.v. persoonlijke ontwikkeling kan de directeur – 

bestuurder casuïstiek inbrengen in zijn intervisiegroep. Vanuit Raad van Toezicht, GMR – en en gemeenten Leiden en 

Leiderdorp (jaarlijks gesprek met RvT en directeur – bestuurder) is toezicht op het bestuurlijk functioneren t.b.v. de 

stichtingen PROOLeiden en OBSG Leiderdorp. De directeur – bestuurder is ten allen tijden aanspreekbaar op zijn 

handelen.  

i) Marton ligt toe dat het klopt dat er maar één directeur-bestuurder is. Voor elk besluit moet er voldoende  draagvlak zijn 

om te komen tot een goede uitvoering en is het dus van belang om medewerkers te betrekken bij het nemen van dit 

besluit. Er is voldoende tegenwicht  georganiseerd. Bijvoorbeeld vanuit werkgroepen (HR of Taakbeleid), de directeuren 

en de Raad van Toezicht. Mark vraagt daarbij wel aandacht voor het feit dat zowel de GMR als de RvT vanuit hun rol, 

verantwoordelijkheden en positie vaan op enige afstand staan en dit vanuit de directeur ook richting de diverse 

geledingen en pro actieve houding vraagt als hij meent of wordt gewezen op een mogelijke belangenverstrengeling.  

j) In technische zin vindt de bezoldigde aanstelling van de directeur bestuurder plaats bij PROOLeiden en de onbezoldigde 

aanstelling van de directeur bestuurder bij OBSG Leiderdorp. De personeelsleden op het bestuursbureau van OBSG 

Leiderdorp blijven in dienst van OBSG Leiderdorp. 

k) De GMR stelt de vraag aan de hand van een voorbeeld. Wat in het geval van twee kleine, krimpende scholen van OBSG 

en PROOLeiden in Leiden Noord en Leiderdorp. Kan de bestuurder dan besluiten één van de twee scholen te sluiten? 

Jan Bustin geeft aan dat dit niet kan, omdat het sluiten van scholen is vastgelegd met wet- en regelgeving. In de praktijk 

zal een dergelijke situatie ook samenhangen met het wel of niet inzetten van financiele middelen, waarbij de 

bestuurder keuzes moet maken. Marton licht toe dat de kwestie in beide stichtingen in alle geledingen moet worden 

besproken en dat daar voldoende tegenwicht in is georganiseerd. Bovendien heeft PROOLeiden nu ook al te maken met 

tegenstrijdige belangen, maar dan op schoolniveau. Ook dan wordt een afweging gemaakt en wordt gezocht naar 

draagvlak. De GMR geeft aan deze casuïstiek vaker te willen bespreken, bij voorkeur aan de hand van concrete 

voorbeelden.  
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l) De GMR geeft aan dat de vragen door Marton voldoende zijn beantwoord. 

m) Linda heeft navraag gedaan naar de mobiliteit bij OBSG Leiderdorp om na te gaan of er veel verschil zit in de 

mobiliteit/verschuivingen bij PROOLeiden en Leiderdorp. Bob geeft aan dat het volgens hem in de toekomst eerder de 

vraag is hoe alle vacatures kunnen worden vervuld dan dat  er sprake is van verplichte mobiliteit. Dit ook gezien de 

toekomstige krapte in de arbeidsmarkt. 

n) Mark vraagt de GMR na te denken over een vorm van overleg tussen de GMR van PROOLeiden en OBSG Leiderdorp. Er 

kan gekozen worden voor afzonderlijke GMR’en, afzonderlijke GMR’en met samenwerking op bepaalde 

stukken/documenten (in de vorm van een werkgroep) of een bovenbestuurlijke GMR met een vertegenwoordiging 

vanuit beide GMR’en.  

o) Besluit: 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.  

p) De GMR heeft een adviesbevoegheid over de samenwerking, conform artikel 11, lid 1 onder d. van de WMS. Zodra de 

beide raden van toezicht hun goedkeuring hebben gegeven aan het voorgenomen besluit tot samenwerking, zal de 

GMR formeel om advies gevraagd worden.  Omdat het een adviesaanvraag is volgens het aangehaalde artikel, verplicht 

de WMS om de gevolgen voor ouders/leerlingen en het personeel in kaart te brengen. Deze gevolgen staan beschreven 

in hoofdstuk 8 van het document. Naast het advies van de GMR zal aan de P-GMR instemming gevraagd worden op 

paragraaf 8.1 en aan de O-GMR instemming gevraagd worden op paragraaf 8.1.  

q) Besluit: 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.  

 

6. Strategische personeelsplanning 

a) Vragen van Natasja zijn in de werkgroep besproken. Linda en Kirsten koppelen de antwoorden op de vragen aan Natasja 

terug. Mochten er nog aanvullende vragen zijn, dan komt het onderwerp terug In de vergadering van 26 juni. 

 

7. Management rapportage  

a) Afgesproken wordt dat dit agendapunt wordt besproken op 26 juni  

 

8. PROOmonitor  

a) Afgesproken wordt dat dit agendapunt wordt besproken op 26 juni  

 

9. Vacatures GMR 

a) Afgesproken wordt dat de GMR leden inventariseren hoe de MR vertegenwoordiging er in de GMR uit ziet. Het 

overzicht wordt besproken en er blijkt vooralsnog genoeg ruimte voor de betrokken scholen en MR’en de gewenste 

afvaardiging te sturen naar de GMR. Daar waar een vacature volgt zullen de vertrekkende GMR leden de volgende 

vergadering aangeven of er vanuit de O- of P geleding iemand zal worden afgevaardigd, zo mogelijk ook al wie dat gaat 

zijn. Mark stelt verder aan de orde dat volgend schooljaar zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter en GMR lid. Hij stelt voor 

te komen tot een nieuw duo voorzitterschap met voorzitters vanuit beide geledingen. Het werk van de voorzitter kan zo 

beter worden verdeeld. Hij vraagt daarbij aandacht in het taakbeleid voor de taakbelastig van een leerkracht in die rol 

hoopt dat een leerkracht ook de uitdaging samen met een ouder aan wil gaan. Graag zou hij beide nieuwe voorzitters in 

het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk willen betrekken bij de verdere aanpak voor een goede medezeggenschapo 

binnen PROO. Wellicht dat niet alleen vanuit de GMR zelf, maar ook binnen de scholen gekeken kan worden of er een 

leerkracht is die deze uitdaging aan wil gaan. Voor wat betreft de oudergeleding geldt hetzelfde. Verder zijn er binnen 

de GMR vacatures voor voorzitter (startdatum schooljaar 2018/2019) en vice voorzitter (startdatum 2017/2018). 

Daarnaast is er ook een vacature in de werkgroep HR (personeelslid). Actie: GMR leden inventariseren hoe de MR 

vertegenwoordiging er in de GMR uitziet volgend schooljaar en denken na over de vacatures binnen de GMR.  

 

11. Rondvraag  

a) N.a.v de oproep van vorige keer in de GMR hebben nog twee mensen gereageerd en hun emailadressen doorgegeven. 

Op verzoek van Monique vraagt Marthe of de mailadressen bij Monique kunnen worden aangeleverd. Actie: Alphons 

en Leonie emailadressen aan Monique.  

b) Alphons vraagt wat de stand van zaken is ten aanzien van de huisvesting van het bestuursbureau. Marton geeft aan dat 

gekeken wordt naar een locatie nabij Lammenschans.  

 

12. Sluiting  

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.00  
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Actielijst  
 

Vergadering  Open actie  Houder  Deadline 

29 mei Alle GMR leden geven op basis van de evaluatiekalender aan op 

welke manier zij willen dat de GMR (aanvullend op de bestaande 

kalender) wordt betrokken bij de evaluatie  

Alle GMR 

leden 

26 juni 

29 juni Alle GMR leden inventariseren hoe de MR vertegenwoordiging er 

in de GMR uitziet in het volgend schooljaar en denken na over de 

vacatures in de GMR 

Alle GMR 

leden  

26 juni 

16 januari  Leerlingenaantallen document doorsturen naar leden MR  Marthe 

Mooijekind  

29 mei  

29 mei  Voorbereiden agendapunt: wat doen met opgehaalde informatie 

uit gezamenlijke bijeenkomst MR/GMR  

Tanja Guiaux 26 juni 

29 mei  Maken uitnodiging informatieavond MR/GMR over reglementen 

en statuten en opnemen in de jaaragenda alsook via 

PROOacademy georganiseerde cursussen medezeggenschap 

voor startende- en ervaren MR- en GMR leden. 

Bob 

Hoogendam 

en Marthe  

Sep/okt 

29 mei  Inventariseren vragen over vorm van samenwerking OBSG 

Leiderdorp/PROOLeiden  

Marthe 

Mooijekind  

29 mei  

29 mei  Check op de lijst van aan- en aftreden GMR leden  Marthe 

Mooijekind  

29 mei  

29 mei  Kort verslag inventarisatie passend onderwijs  Tanja Guiaux 

en Monique 

Welling  

26 juni  

 
 
Besluitenlijst  
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 Vergadering Besluit 

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 

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 


