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Verslag 
 
Datum  Maandag 26 juni  2017 
Tijdstip  19.30 – 22.00 uur    
Plaats Arubapad 2, Leiden  
  
Aanwezig: 
Alphons Dragt Lucas van Leyden (O) 
Marcel Terlouw  Woutertje Pieterse (O) 
Katja Koppers Stevenshofschool (P) 
Santje Couprie OBS de Telders (P)  
Natasja Schreuder OBS Arcade (P) 
Kirsten Seugling   De brug – De Houtmarkt (P)  
Monique Welling OBS de Merenwijk (P) 
Apollo P vertegenwoording, eenmalig 
 
 
Namens PROOLeiden: Bob Hoogendam. Verslag: Marthe Mooijekind  
 
Afwezig, met bericht   
Mark Poort OBS Lorentzschool (O), voorzitter 
Linda van der Meer OBS de Morskring (P) 
Leonie van Zeijl  OBS Anne Frank (O) 
Tanja Guiaux De Dukdalf (O) 
Rina Klaver  OBS de Meerpaal (O) 
 
 
 
 
 
1. Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

a) De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
b) Het onderwerp passend onderwijs wordt doorgeschoven naar de vergadering van september door de afwezigheid van  

Tanja Guiaux. Actie Marthe het onderwerp passend onderwijs agenderen voor de vergadering van 18 september.  
 
2. N.a.v het verslag van  29 mei 2017    

a) N.a.v. de cursusdata: 2017 veranderen in 2018 (waar dat relevant is). 
b) Aan Marthe wordt het verzoek gedaan om bij elk stuk in de boekenkast ook het agendapunt te benoemen. Actie: 

agendapunt noemen bij elk document in de boekenkast.  
c) Het verslag wordt vastgesteld.  

 
3.Mededelingen GMR 

a) In de vergadering van 29 mei is de eerste GMR vergadering gepland op 25 september. Dit moet worden: 18 september. 
De vergaderdata worden dan:  
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 18 september 2017 
 20 november 2017, 
 15 januari 2018,  
 12 maart 2018,  
 23 april 2018 
 4 juni 2018 

b) Verder zijn er drie cursusdata gepland:  
 Avond over reglement; 11 september 2017 
 Cursus (startende) MR leden; 10 oktober 2017 
 Cursus gevorderde MR leden; 20 maart 2018 

c) De uitnodiging van de OPR bijeenkomst op maandag 25 september wordt besproken. Afgesproken wordt dat Katja 
Koppers hier naar toe zal gaan. Zij vraagt Tanja Guiaux mee, vanuit de werkgroep passend onderwijs.  

 
4. Mededelingen PROOLeiden 

a) Katinka de Tukker, oud-locatieleider van de Meerpaal heeft een nieuwe baan in Alphen aan den Rijn. De 
benoemingsadviescomissie voor een nieuwe directeur voor de Meerpaal heeft aanstaande donderdag de laatste  
gespreksronde.  

b) Ingrid van Zoest gaat startende leerkrachten binnen PROOLeiden coachen en begeleiden. 
c) Nico van Gent, de financieel medewerker van PROOLeiden, stopt per 1 juli.  
d) Edwin Turk wordt meewerkend voorman/projectleider van de Woutertje van Leyden en start na de zomer. 
e) Op 27 juni is de prikactie, PROOLeiden ondersteunt deze actie. 
f) Op woensdag organiseren ouders een actie op het schoolplein van de Lorentzschool. Er komen twee 

appartementencomplexen redelijk dicht tegen de school aan te staan. De ouders maken zich grote zorgen over de 
veiligheid en het onderwijsklimaat tijdens de bouw.  

g) De personele unie van tussen OBSG Leiderdorp en PROOLeiden wordt vanaf dinsdag intern en extern gecommuniceerd. 
O.a. naar ouders en andere belanghebbenden. Dit alleen onder voorbehoud van instemming van de GMR met de 
wijziging in het document. Deze instemmingsaanvraag ligt vanavond voor.  

 
 
5.Samenwerking PROOLeiden en OBSG Leiderdorp)   

a) De GMR van OBSG Leiderdorp heeft gevraagd om de omvorming van het management naar het model van PROOLeiden 
als extra evaluatiepunt op te nemen in dit document.  

b) Vanuit de vorige GMR vergadering is het document zinsnede mogelijk t/m fusie wordt geschrapt (pagina 7). De zin 
wordt daarmee: “ De redenen om op korte termijn de personele unie te vormen, zijn de volgende” 

c) Besluit: de GMR stemt in met de voorgestelde wijziging.  
 

6. Samenstelling GMR/vacatures 
a) Afgesproken wordt dat Marthe de vacatures van de GMR op een rij zet en de  GMR adviseert over de samenstelling en 

de vraag aan de MR/scholen. 
b) Santje merkt op dat zij vanuit de GMR lid is van de geschillencommissie. Omdat zij stopt ontstaat hier een vacature. 
c) De vraag over het voorzitter- en vice-voorzitterschap wordt doorgezet naar de vergadering van 18 september. Actie 

Marthe: samenstelling en vacatures GMR agenderen voor de vergadering van 18 september.  
  

 
7. Strategische personeelsplanning  

a) Het stuk is al eerder aan de orde geweest in de GMR vergadering.  
b) De aangepaste HR cyclus en de ambitiegesprekken op schoolniveau dragen bij- en leveren input voor de strategische 

personeelsplanning.  
c) Bob licht toe dat er na de zomer ook gewerkt wordt aan leeftijdsfasegericht personeelsbeleid.  
d) Naar aanleiding van het stuk leerlingenaantallen: in het stuk wordt uitgegaan van verschillende modellen voor  

leerlingenprognoses. Marcel vraagt of een daling in leerlingenaantallen invloed heeft op het strategisch 
personeelsbeleid. Bob licht toe dat dit niet het geval is. De leerlingenaantallen  hebben wel invloed op de formatie op 
schoolniveau.  

e) Marcel geeft aan bij de redenen waarom docenten vertrekken een  te laag salaris als reden te missen. Bob geeft aan dat 
onderzoek heeft uitgewezen dat dit geen van de redenen is die genoemd wordt, hoewel de actuele ontwikkelingen hier 
haaks op lijken te staan. Bob geeft aan dat onderzoek aangeeft dat mensen vanuit intrinsieke motivatie kiezen voor het 
primair onderwijs en dat salaris daar geen onderwerp in is.  
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f) Natasja merkt op dat het een helder stuk is, maar dat de ambities wel hoog liggen. Het is van belang om prioriteiten te 
stellen en doelen te kiezen  

g) Marcel vraagt waarom bij werving en selectie wordt ingezet op een leeftijd vanaf 25 jaar. Bob geeft aan dat bij de 
werving en selectie ook wordt ingezet op jongeren tussen de 21 en 25 jaar. 

h) N.a.v. ambtenarenstatus, bladzijde 13. vraagt Katja wat het wegvallen van het ambtenarenrecht betekent. Bob geeft 
aan dat o.a. het aanstellingsbeleid gaat veranderen. Om een voorbeeld te geven; als een ambtenaar het nu niet eens is 
met een besluit wordt de trap doorlopen van bezwarencommissie, commissie van beroep, centrale raad van beroep, 
bestuursrechter. Wanneer de ambtenarenstatus vervalt verloopt deze weg anders. 

i) De GMR merkt op blij te zijn met het stuk. 
 

 
8. Management rapportage  

a) In de managementrapportage op pagina 2 wordt gesproken over overige bijdrage en subsidies. Bijvoorbeeld voor 
Kopklas, schakelklas etc. Marcel vraagt of PROOLeiden subsidie geoormerkt moet besteden. Bob licht toe dat 
PROOLeiden  subsidies moet verantwoorden richting de subsidiegever.  

b) De GMR besluit de financiële rapportage niet te bespreken en verder te gaan met het bespreken van het 
bestuursverslag.   

c) De GMR stelt voor dat de financiële stukken worden voorbesproken en voorbereid in de financiële commissie. Alphons 
merkt op dat het belangrijk blijft dat alle leden kennis nemen van de stukken. De wijze waarop stukken worden 
voorbesproken komen terug in de volgende vergadering.  Actie Marthe: invulling werkgroepen en voorbereiden 
agendapunten opnemen als agendapunt voor de vergadering van 18 september. 

 
9. Bestuursverslag 2016, met als toevoeging de jaarrekening  

a) N.a.v. pagina 10, kopje; wat willen we beter doen? Marcel vraagt t.a.v. de creatieve/muzische vorming wat PROOLeiden 
onderneemt om dit te stimuleren op schoolniveau. Bob geeft aan dat dit onderdeel moet zijn van de 21century skills. 
Marcel  vraagt hoe dit er in de praktijk uitziet. Bob geeft aan dat het werken met de 21 centrury skills in ontwikkeling is. 
Iedere school kiest daarin zijn eigen prioriteiten/onderdelen. Daarbij mogen scholen onderscheidend zijn, zij hebben 
allen hun eigen identiteit.  

b) Pagina 21, punt 4.2 over passend onderwijs. Er komt minder geld voor gewichtenleerlingen, terwijl de problematiek 
gelijk blijft. Daarmee zijn er dus ook minder financiële middelen beschikbaar. In het jaarverslag staat echter dat er meer 
middelen beschikbaar zijn, hoe kan dat? Bob geeft aan dat het Rijk minder subsidie beschikbaar stelt voor 
gewichtenleerlingen. Een deel van de rijkssubsidie is doorgestroomd naar de samenwerkingsverbanden. De 
samenwerkingsverbanden zorgen voor de verdeling van de gelden op schoolniveau. De bedragen zijn echter niet gelijk. 
In totaliteit is er voor deze doelgroep minder geld beschikbaar. Marcel merkt op dat de vraag hoe de gelden dan 
worden verdeeld en besteed gesteld zou moeten worden aan de OPR op 25 september. Actie Katja en Tanja: op 25 
september aan de OPR vragen hoe de rijksgelden worden verdeeld en besteed.  

c) PROOLeiden werkt samen met het stedelijk gymnasium en het Da Vinci, beide openbare scholen voor voortgezet 
onderwijs. Marcel vraagt waarom PROOLeiden niet samenwerkt met de andere middelbare scholen, bijvoorbeeld met 
de scholen die onder SCOL vallen. Bob geeft aan in de volgende vergadering terug te komen op dit onderwerp. Actie 
Marthe: samenwerking andere schoolbesturen opnemen als agendapunt voor de vergadering van 18 september 
 

10. Reglement werving en selectie   
a) Het reglement werving en selectie is aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.  
b) Alphons vraagt of het reglement werving en selectie voor OBSG Leiderdorp ook is aangepast. Dit is het geval. 
c) De GMR vraagt wat het vaststellen van dit stuk betekent voor de benoemingsadvies commissie voor de Raad van 

Toezicht. Bob geeft aan dat er een personele unie komt, met twee stichtingen. Daarbij is de personele invulling van de 
Raad van Toezicht gelijk.   

d) PROOLeiden geeft aan het stuk terug te nemen naar de Raad van Toezicht. De GMR wil graag duidelijkheid over de 
consequenties van het reglement  voor de benoemingsadviescommissie voor een lid van de Raad van Toezicht. De GMR 
vraagt PROOLeiden dit in september, als het stuk opnieuw geagendeerd wordt, te verduidelijken in het reglement zelf. 
Actie Marthe: reglement werving en selectie  opnemen als agendapunt voor de vergadering van 18 september 

 
 

11. PROOmonitor  
a) De PROOmonitor wordt als instrument ingezet om tussentijds te kunnen monitoren  
b) Santje geeft aan de 40% norm van de LB functies in het stuk te missen. Bob geeft aan dat dit bij de begroting en het 

bestuursformatieplan wel een onderwerp is. Bob geeft aan de suggestie mee te nemen in de PROOmonitor. De GMR 
doet daarnaast de suggestie om ook te monitoren hoeveel leerlingen de school verlaten zonder specifieke opgaaf van 
reden. 
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c) Actie Bob Hoogendam: norm van 40% LB functies en monitoren aantal leerlingen dat een school verlaat zonder 
specifieke reden opnemen in de PROOmonitor. 
 

 
12. Rondvraag  

a) Alphons vraagt, nu het project loopt,  aandacht voor de communicatie tussen de MR Lucas van Leyden en het bestuur 
van PROOLeiden ten aanzien van de Woutertje van Leyden. 

b) Alphons vraagt of de onenigheid tussen de Haanstra school en de Islamitische school effect heeft op PROOLeiden. Dit is 
niet het geval.  

c) Monique vraagt of het jaarplan snel kan worden toegestuurd aan de GMR. Actie Marthe: jaarplan toesturen aan de 
GMR. 

d) De Arcade wil graag weten of er een mogelijkheid is om tussentijdse opvang collectief in te kopen bij Small Steps. Dit 
lijkt niet het geval. 

e) Katja vraagt wat de stand van zaken is ten aanzien van het meerjaren onderhoudsplan. Dit onderwerp komt terug in de 
vergadering van 18 september. Actie Marthe: meerjaren onderhoudsplan opnemen als agendapunt voor de 
vergadering van 18 september.  

 
13. Sluiting  
De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.00  
 
 
 
 
Actielijst  
 

Vergadering  Open actie  Houder  Deadline 
26 juni Doorgeschoven agendapunten opnemen in de agenda van 18 

september  
Marthe 
Mooijekind  

18 sep 

26 juni Overzicht maken samenstelling GMR en vacatures  Marthe 
Mooijekind  

18 sep 

26 juni  Norm van 40% LB functies en monitoren aantal leerlingen dat 
een school verlaat zonder specifieke reden opnemen in de 
PROOmonitor. 
 

Bob 
Hoogendam 

18 sep 

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 

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 
en Monique 
Welling  

26 juni  

 
Besluitenlijst  
 
 

Vergadering Besluit 

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.  



2017 GMR verslag 26 juni 2017  
 

5 
 

 
 
 
 
 

 

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 


