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Verslag 

 
Datum  Maandag 20 november  2017 
Tijdstip 19.30 – 21.30 uur    
Plaats Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden  
  
Aanwezig:  
Alphons Dragt Lucas van Leyden (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) 
Alma Dijkstra    Telderschool (O) 
Marieke Berken Orion (P) 
 
Namens PROOLeiden: Bob Hoogendam, Marton de Pinth. Verslag: Marcel van Velsen  
 
Afwezig 
Kirsten Seugling  De Brug – De Houtmarkt (P)  
Remco Spek       Woutertje Pieterse (O) 
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  
 
Aanwezig vanuit de Raad van Toezicht: 
Dhr.  J.W. Snik, voorzitter 
Mw. mr. drs. C.A. de Weerdt 
Mw drs. G. Mohebbi 
Dhr.  F.J. de Wit 
Dhr. F. Klijzing 
 
1. Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

a) De voorzitter opent om 19.39 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Voorzitter geeft aan 
dat RvT vanaf acht uur bij de vergadering aanwezig zal zijn. De bestuurder neemt later deel aan de 
vergadering, hij is nu aanwezig bij de GMR OBSG Leiderdorp.  
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2. Verslag 18-09-2017 

a) Verslag wordt vastgesteld, met tekstuele wijzigingen. Actie Marthe: nummering aanpassen 
 
3.Mededelingen GMR 

a) Financiële commissie heeft een verkennend gesprek met de controller van PROOLeiden. Nader 
overleg dient te worden ingepland om het gehele beeld te krijgen. 
Actie Marthe: inplannen van gesprek controller en financiële werkgroepcommissie.  

b) Personeelscommissie: Hanneke Fritz wil graag een vergadering van de GMR bijwonen. Bij interesse 
overweegt zij deelname aan de personeelscommissie. Voorzitter geeft aan de ambitie te hebben 
twee leden erbij te krijgen.  
Actie Marthe: inventariseren wie als leerkracht wil participeren.  

c) Werkgroep Onderwijs: 1e opdracht, wat zijn interessante onderwerpen, samen met Sofie van Rijn.  
Mark Poort stelt het volgende voor: drie werkgroepen/commissies en duovoorzitterschap van Paul 
van der Zwan en Roland Koster per schooljaar 2017 – 2018. Voorzitter vraagt of iedereen hiermee 
akkoord gaat?  

 
Besluit: duo-voorzitterschap per schooljaar 2017 – 2018 en drie werkgroepen/commissies.    
 
Actie Marthe: inventariseren wie wil participeren in de onderwijscommissie. 
Actie Marthe: aanpassen clusterindeling van agenda, voor volgende vergadering.   
 
d) Invulling medezeggenschapsreglementen: graag slag maken met het statuut en de reglementen. 

Daarnaast vormgeven aan de vergaderingen, verhouding met RvT en dergelijke.   
 
4. Mededelingen PROOLeiden 

a) Smallsteps & PROOLeiden ( + SPL) organiseren een gezamenlijke bijeenkomst over Kindcentra: 
Schoolleiders en Managers KDV worden uitgenodigd voor bijeenkomst (januari 2018) > doelstelling 
ontwikkelen gezamenlijke visie op 0 tot 12 jaar 

b) Wijzigingen De Digitale Sleutel per 1 januari 2018: 

• Hoofdtaak wordt verbinden scholen met glasvezelnet SLIB. 

• DDS John Kranenburg neemt op 14 december 16.00u – 18.00u afscheid van DDS/PROOLeiden 

• John blijft directeur SLIB, uitvoering DDS wordt ICT – ers van SCOL & Da Vinci 

• N.b. In L’dorp komt ook een glasvlezel/SLIB – netwerk (+ scholen – kunnen -  worden 
aangesloten)  

c) herijken protocol Aanmelden – Inschrijven (i.r.t. zorgplicht) > in Leiden, deze opzet gaat ook 
gehanteerd worden voor L’dorp. In beide gemeentes overleg tussen schoolbesturen en gemeenten 
+ afstemming met SWV PPO.  

d) Schoolleiders hebben Protocol Sinterklaasfeest (weer) ontvangen. 
e) Onderwijsacties november – december 2017 

1) 29 november MEET UP PO FRONT & minister 
2) Als niet voor 5 december tegemoet wordt gekomen aan de eisen van het PO-Front, dan zullen de 

vakbonden een staking op 12 december uitroepen 
3) Scholen zullen de ouders tijdig informeren over de actie en wat de actie betekent voor hun 

kinderen.  
4) PROOLeiden ondersteunt de doelstelling van de staking. Er is nu overleg tussen de regionale 

collega besturen betreffende het besluit t.a.v. salarisdoorbetaling. Hierover is nog geen definitief 
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besluit genomen.  
f) Nieuwe websites voor OBSG Leiderdorp: De scholen van OBSG Leiderdorp hebben een nieuwe 

website en staan online. De vormgeving van de websites is ‘familie’ van de website van PROOLeiden 
en de nieuwe schoolwebsites. Het logo van PROOLeiden logo is discreet in de websites verwerkt, om 
de verbondenheid tussen OBSG en PROOLeiden te laten zien. Neem zelf een kijkje op deze mooie 
nieuwe websites: 

 
www.obsgleiderdorp.org 
www.dehobbit.org 
www.dehasselbraam.org 
www.pwaleiderdorp.org 
www.kjsleiderdorp.org 

 
g) Kwaliteitsaanvraag door leerlingen: de leerlingenraad van de locatie Steeg heeft aangegeven heel 

graag kunstgras op het voetbalgedeelte te willen hebben. Nu zijn er teveel kinderen die met 
schaafplekken terug in de klas komen. Verder vinden zij dit ook een betere uitstraling in te kader 
van het Groene Plein hebben. De leerlingenraad is voornemens om door het organiseren van 
activiteiten een bedrag van € 3000,00 te genereren. Er zijn plannen voor een sponsorloop, 
sponsordans. Deze activiteiten willen zij gedurende het schooljaar 2017-2018 uitvoeren. De 
opbrengst komt dan ten goede van de school. 

h) Activiteiten in de afgelopen periode: 
4 oktober  Nacht van de Leraar 
5 oktober  Staking Primair Onderwijs 
25 oktober  PROOLeiden / OBSG Leiderdorp Onderwijsdag & Leids Onderwijs Festival 
27 oktober  Afscheid Marjan Oostergo Stevenshofschool (pensioen) 
27 oktober  Opening Voorhof/Hasselbraam L’dorp 
30 oktober  Terugkombijeenkomst Finlandreis 2017 
1 november  (Eerste) GMR OBSG Leiderdorp 
6 november  Presentatie Huisvesting Morskring / Storm  
8 november  Jaarlijks gesprek RvT – Bestuur & Wethouder Onderwijs Leiden 
13 november  Kennismaking RvT – Bestuur & Wethouder Onderwijs Leiderdorp 
15 november  Bestuurlijk Overleg Leiderdorp: Ontwikkelen protocol Aanmelden – Inschrijven (i.r.t. 
zorgplicht)  
17 november  Hoorzitting bezwarencie bouw appartementen Lorentz 

 
vragen van MR aan bestuurder n.a.v. de mededelingen: 

a) Staking:  

• Wat gebeurt er met het geld als de salarissen niet zouden worden uitbetaald? Bob 
Hoogendam: wordt besteed aan het onderwijs, dit wordt voorgelegd aan GMR.  

• Wat mag je vragen qua kinderopvang? Bob Hoogendam: je moet als bestuur zorgdragen 
voor opvang. Mogelijkheden moeten aan ouders worden kenbaar gemaakt. Dus, 
inventariseer welke kinderen, zorg voor opvang. Lukt dit niet, meldt dit dan aan het 
bestuur. Indien regeling met opvang in de buurt, dan zijn de kosten voor de ouders.  

• Wanneer wordt datum bekend gemaakt. Bestuurder antwoordt, zo snel mogelijk, dit is ook 
met de schoolleiders afgesproken.  

• Hoe lang duurt staking. Bestuurder: 1 dag.   
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b) Is er in het gesprek met de wethouder iets opgevallen? Bestuurder: terugkerend thema is 
communicatie. Bijvoorbeeld de vorige keer bij de Woutertje van Leyden, nu de Lorentzschool. Mark 
Poort: spreken wij de gemeente aan op hun communicatie? Bestuurder: als dat speelt, brengen wij 
het in.  

 
5. Audit 
Mark Poort vraagt in hoeverre de scholen er open voor staan? Bestuurder: in het strategisch beleidsplan is 
afgesproken dat we dit gaan doen. Dit beleidsplan is door iedereen gemaakt.  Leraren en IB-ers zijn 
enthousiast om deel te nemen aan de audit. Vz GMR vraagt wanneer het wordt uitgerold. Bestuurder geeft 
aan dat dat nu het geval is en dat de eerste uitkomsten in tweede helft van 2018 komen. De bevindingen 
worden geagendeerd in de GMR.  
 
6. Passend Onderwijs 
Agendapunt wordt uitgesteld. Er moet een manier worden gezocht om aan de bespreking van dit 
agendapunt invulling te geven.  
 
7. Functiegebouw 

a) Bob Hoogendam geeft aan dat het een bepaling is vanuit de cao en de WMS dat eenmaal per jaar 
het functiegebouw wordt aangeboden aan de GMR. Dat is bij deze gedaan.  

b) Voorstellen over achterstallig onderhoud zijn gedaan op laatste pagina van het document. Het is de 
bedoeling dat het een document wordt waarover de GMR ook haar gedachten moet laten gaan. 
Bob Hoogendam heeft hierover al gesproken met de personeelswerkgroep.  

c) Alma Dijkstra vraagt hoe het komt dat er niet wordt voldaan aan het percentage van 40% LB – 
functies binnen PROOLeiden? Bob Hoogendam geeft aan dit een gevolg is van een complex aan 
factoren. Op de vraag van de GMR om dit apart te agenderen, geeft de bestuurder aan dat dit, wat 
hem betreft niet nodig is, zowel binnen het bestuursformatieplan als het jaarverslag komt het terug.  

d) Alma Dijkstra signaleert dat ict-coördinatoren worden geconfronteerd met praktische zaken in 
plaats van het ondersteuning bieden op onderwijskundig vlak. Dit is belangrijk genoeg om er effort 
in te steken en te bespreken in de GMR. Vz GMR geeft aan dit de rol van ict afhangt van wat je met 
het onderwijs wilt. Bestuurder: deze vraag geeft mooi de ontwikkeling aan van ICT op de scholen en 
de rol van de ICT-coördinatoren hierin, zij krijgen meer een onderwijsinhoudelijke rol. Alma vraagt 
ruimte en mogelijkheden om die onderwijskundige taak uit te voeren richting toekomst. De 
bestuurder geeft aanvullend aan dat het blijvend ontwikkelen van (meer) ict vaardigheden bij het 
personeel een aandachtspunt blijft. 
 

8. Reglement werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht  
a) Zie oplegger. De geel gearceerde delen tekst zijn gewijzigd. De herbenoemingsprocedure is 

toegevoegd. De GMR heeft geen formele bevoegdheid ten aanzien van het reglement, maar is wel 
gevraagd om op- en of aanmerkingen te geven.   

b) Mark Poort zegt dat er nog geen gedachtenvorming heeft plaatsgevonden over positie van de twee 
GMR – en binnen de personele unie. Mark Poort geeft aan zich te kunnen vinden in het voorstel om 
pragmatische redenen.  

 
9. Invulling werkgroepen/voorbereiden agendapunten 

a) Dit agendapunt wordt niet behandeld.  
 
10. Vakantierooster 
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a) De bestuurder geeft aan dat dit in het directeurenoverleg is besproken. Er is aandacht voor geweest 
om elke Leidse school zoveel mogelijk erbij te betrekken. Nu voor het eerst, voor PO, SO en VO 
Leiden een overeenkomstig vakantierooster voor het gefundeerd onderwijs.  

b) Advies: De GMR adviseert positief ten aanzien van het vakantierooster.  
 
11. Reglement GMR 
 
Besluit: GMR stemt in met de Reglementen gemeenschappelijke medezeggenschap (zie agendastuk 
AP_11_Reglement_GMR_20171010.pdf), ingevolge artikel 23, lid 2 WMS. 
 
Voorwaarde: instemming alle medezeggenschapsraden. De bestuurssecretaris controleert de instemming.  
 
12. Rondvraag 

a) Kort wordt de nieuwe privacywetgeving besproken nav de website Telderschool. Voorzitter vraagt 
aan Marcel van Velsen, projectleider privacy, of eis van het hebben van een privacyfunctionaris 
bekend is. Dat is het geval. 

b) De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering. 
 
 
Verslag gesprek Raad van Toezicht en GMR PROOLeiden 

a) Om 20.00 uur neemt de Raad van Toezicht deel aan de vergadering. De Raad van Toezicht en de 
leden van de GMR maken kennis met elkaar. Er volgt een korte voorstelronde.  

b) De voorzitter van de RvT licht de organisatie van de RvT toe. Voor ieder lid van de RvT is er een 
algemeen profiel, daarnaast specifieke profielen met aandachtsgebieden en een profiel voor de 
voorzitter. De RvT kent een aantal commissies, bijvoorbeeld de financiële commissie, kwaliteit – en 
onderwijs – en remuneratiecommissie. 

c) De voorzitter van de RvT licht de vier taken van de Raad van Toezicht toe: 
1) Toezicht houden op beleid en besluiten van de directeur-bestuurder, het gaat altijd om 

achteraf toetsen.  
2) Goedkeuren aantal onderwerpen, zoals statuten, jaarrekening, begroting, schoolbeleidsplan, 

kaderbrieven 
3) Klankbordfunctie 
4) Werkgeverschap: de rvt is werkgever van directeur-bestuurder 

d) De leden van de Raad van Toezicht benoemen hun specifieke rol en expertise: 
- Dhr. Hans Snik: governance, bestuurlijke compliance, remuneratie.  
- Dhr. Freek Klijzing: onderwijs 
- Dhr. Frank de Wit: financiën. Neemt ook zitting in de RvT van stichting Kiljan.  
- Mw. Caroline de Weerdt: juridisch, voorzitter remuneratie – cie, lid RvT Stichting Kiljan 
- Mw. Guity Mohebbi: kwaliteit en innovatie.  

e) Aanvullende opmerkingen en vragen over de rollen, aandachtsgebieden en samenwerking: 
a. Kwaliteit en Innovatie: onderwerp valt vanuit meerder invalshoeken te bekijken. 

Complementaire onderwerpen zoals tevredenheid ouders, kwaliteit van onderwijs en 
personeel. Kwaliteit in de brede zin. 

b. Remuneratie: betreft werkgeversrol richting directeur-bestuurder van PROOLeiden. 
Vraag is hoe de juiste informatie te verkrijgen om de directeur-bestuurder te 
beoordelen. Dit jaar gebruikt de RvT richtlijnen om informatie te verzamelen om het 
goede gesprek met de bestuurder te kunnen voeren.  

c. Governance: naast RvT PROOLeiden tevens RvT van OBSG Leiderdorp. De RvT moet 
al werkenderwijs met deze constructie gaan werken. Zo is de agenda voor RvT 
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vergadering aangepast in verband met de governance. Vz MR vraagt hoe je de 
governance organiseert gezien de verschillende belangen van OBSG Leiderdorp en 
PROOLeiden? RvT geeft aan dat dit een terecht aandachtspunt is. Daarentegen 
kunnen de belangen binnen een stichting ook botsen. Het blijft een kwestie van het 
goed organiseren en invulling geven aan good governance en integriteit.  

d. GMR: waar kijkt RvT naar in vergelijking met de GMR? Hans Snik geeft aan dat beiden 
gremia intern toezicht houden, beiden kijken vanuit algemene belangenbehartiging 
naar de stichting en haar scholen. GMR heeft andere verantwoordelijkheden, maar 
het kan elkaar raken. Voorzitter GMR uit zijn zorg dat er misschien gaten gaan vallen 
in het toezicht.  

e. GMR: wat zijn ontwikkelingen qua innovatie? Mw. Mohebbi geeft aan dat scholen 
met innovatievoorstellen kunnen komen.  

f. GMR: bezoekt de RvT de scholen? De RvT geeft aan regelmatig scholen te bezoeken, 
maar ook aanwezig te zijn op borrels, afscheid van medewerkers. Het contact met de 
school beperkt zich dus niet tot vergaderingen alleen.  

g. Voorzitter van de GMR beschrijft de werkwijze van de GMR. Hij constateert dat het 
een uitdaging is om nieuwe leden te vinden voor de GMR. Daarnaast zijn een aantal 
slagen gemaakt, met dank aan de bestuurder en hoofd HR, door cursussen en 
ontmoetingen te organiseren. De personeelscommissie heeft zich bewezen als 
gesprekspartner. Twee ouderleden worden volgend jaar duovoorzitter. Deze 
constructie heeft als voordeel dat er taken kunnen worden verdeeld en men 
onderling kan sparren.  

h. GMR: hoe vaak gaan de GMR en RvT elkaar zien? Dhr. Snik antwoordt dat in kader 
wet versterking bestuurskracht er tweemaal per jaar reglementair wordt overlegd. 
Dit betekent overigens niet dat je elkaar niet kunt spreken bij problemen. De RvT 
stelt voor dat de (vice-)voorzitters van de GMR en RvT elkaar in maart 
ontmoeten/spreken om met elkaar de stand van zaken te bespreken en de agenda 
voor te bereiden voor een breed overleg in het najaar van 2018 (november). Actie 
Marthe: overleg met RvT agenderen & plannen overleg voorzitters en vice – 
voorzitters RvT/GMR maart 2018. 

i. Dhr. Frank de Wit/RvT: Wat is de optimale bezetting? Vz GMR: iedere school zou 
vertegenwoordigd moeten zijn, maar het is een worsteling dit gerealiseerd te krijgen.  

j. Thema’s voor RvT volgens GMR? Huisvesting, toekomstige samenwerking. GMR 
wenst in algemene zin openheid.  

k. GMR: wat zijn speerpunten voor RvT? 
i. Governance, integriteit en compliance personele unie 

ii. Organisatie van het bestuursbureau.  
iii. Dasboard, wordt besproken op heidag van RvT. In dit dashboard staan alle 

kengetallen (financieel, voortgang schoolbeleidsplan), dit wordt 
gepresenteerd door de bestuurder. RvT gaat dit toetsen.  

iv. Heidag staat ook in het teken van zelfevaluatie van de RvT.   
v. Speerpunt blijft altijd de leerling. 

f) GMR en RvT sluiten deze ontmoeting af en danken elkaar.  
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Actielijst  
 
 
 

Vergadering  Open actie  Houder  Deadline 
20 nov Nummering verslag 18-09 aanpassen Marthe 15 jan 
20 nov  Check instemming medezeggenschapsraden tav besluit 20 

november reglement  GMR 
Marcel 15 jan 

20 nov Inplannen van gesprek controller en financiële 
werkgroepcommissie. 

Marthe Reeds 
gebeurd 

20 nov Personeelscommissie: inventariseren wie kan participeren 
als leerkracht  
 

Marthe 15 jan 

20 nov Onderwijscommissie: inventariseren wie kan participeren. 
 

Marthe 15 jan 

20 nov Overleg met RvT agenderen & plannen overleg voorzitters 
en vice – voorzitters RvT/GMR maart 2018. 

Marthe  

20 nov Aanpassen clusterindeling van agenda, voor volgende 
vergadering. 

Marthe 15 jan 

18 sep Reminder sturen aan scholen zonder vertegenwoordigng in 
GMR 

Marthe 
Mooijekind 

20 nov 

20 nov Afstemmen over communicatielijnen medezeggenschap 
binnen PROOLeiden . Moet ingepland worden.  

Mark 
Poort/Marto
n de 
Pinth/Bob 
Hoogendam 

 

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 . Geen 
contact met Tanja gehad.  

Tanja Guiaux 26 juni 

29 mei  Kort verslag inventarisatie passend onderwijs . Laten we 
niet terugkomen 

Tanja Guiaux  26 juni  
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Besluitenlijst  
 

Vergadering Besluit 

20-11-2017 Besluit: duo-voorzitterschap per schooljaar 2017 – 2018 en drie 
werkgroepen/commissies.   

20-22-2017 Instemming: GMR stemt in met gewijzigde procedure betreffende werving en 
selectie nieuwe leden RvT PROOLeiden/OBSG Leiderdorp.  
 

20-11-2017 Besluit: GMR stemt in met de Reglementen gemeenschappelijke 
medezeggenschap (zie agendastuk AP_11_Reglement_GMR_20171010.pdf), 
ingevolge artikel 23, lid 2 WMS. 
Op voorwaarde instemming medezeggenschapsraden  

20-11-2017 Advies: De GMR adviseert positief ten aanzien van het vakantierooster.  
 

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  
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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 
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 


