Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Notulen GMR vergadering van dinsdag 24 oktober 2017
Notulist: Birgit Le Haen
Aanwezig

Leden:
Basisschool HSV

IVIO
Willemspark
Lighthouse
Het Open Venster
Namens bevoegd gezag

Agenda:

Birgit Le Haen, ouder
Judith Preston, personeelslid
Patty Burghouwt, personeelslid
Marita van Dam-Vreugdenhil, ouder
José Peters, personeelslid, voorzitter
Roger Reichrath, ouder
Roshni Jhagru
Vacature, ouder
Vacature, personeelslid
Ernée Vollenberg, ouder
Vacature personeelslid
Hans van der Vlugt, bestuurder a.i.
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Afspraken, conclusies

1.Opening en vaststelling agenda

Er wordt een kort kennismakingsrondje gedaan voor de
nieuwe leden. Er worden geen agendapunten
toegevoegd.
2.Mededelingen en ingekomen post Roshni heeft zich afgemeld.
Roger heeft zich afgemeld.
Mededelingen bestuurder:
● na een geslaagde proef op HOV met een nieuw
merk koffie wordt ook op andere locaties een
proef met deze koffie gedaan;
● Buro Zero gaat een nulmeting doen ten behoeve
van het op te stellen privacybeleid;
● de staking van onderwijspersoneel op 5 oktober
2017 is volledig onderschreven door de
Stichting. De opbrengst lijkt helaas vooralsnog
gering;
● het MT heeft brainstormsessies gehad over het

Opmerkingen

●

3.Notulen vergadering 27 juni 2017
4.Rapportage bestuurder aan RvT
ter informatie
5.Verslag vergadering RvT 12
september 2017

6.Bestuurlijke rapportage
oudertevredenheidsmeting

7.Organisatie bestuurskantoor
8.Protocol kwaliteitsontwikkeling

9.Medezeggenschapsstatuut en
reglementen (ter instemming)

strategisch beleidsplan en gaat op basis daarvan
vervolgoverleg aan met de teams. De
opbrengsten zullen op 1 februari 2018 worden
gedeeld met de GMR en RvT;
tijdens één van de GMR vergaderingen in 2018
zou een arbo-arts kunnen worden uitgenodigd
om zijn bevindingen ten aanzien van de arbo
technische prestaties te bespreken. De GMR
geeft aan hierin interesse te hebben.

Mededelingen voorzitter:
● alle GMR informatie wordt op Google drive
geplaatst en kan worden ontsloten met een
wachtwoord;
● er zal een herhaalde oproep worden gedaan om
zitting te nemen in de GMR onder leerkrachten
van HOV en de ouders van de ID NSL;
● vergaderingen van de GMR zullen voortaan om
19.00 uur aanvangen in plaats van 19.15 uur.
Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
De rapportage is opgesteld ten behoeve van de RvT en
ter informatie aan de GRM verstrekt. De GMR heeft er
met interesse kennis van genomen.
De bestuurder licht het verslag kort toe. Naar aanleiding
van het punt bij de rondvraag over het lerarentekort,
wordt opgemerkt dat bij de NSL weliswaar (nog) geen
tekort bestaat aan vaste krachten maar wel aan
invallers.
De GMR acht de uitkomsten van de
tevredenheidsmeting over het algemeen zeer positief.
Ten aanzien van een aantal onderwerpen blijkt de
tevredenheid geringer (hygiëne, netheid; veiligheid
omgeving school; begeleiding). Deze onderwerpen zullen
nader worden uitgediept. De rapportage zal ook in de
afzonderlijke MR’en worden besproken.
Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat een aantal vragen
niet per definitie generiek kunnen worden beantwoord
als ouders meerdere kinderen op school hebben. Denk
bijvoorbeeld aan vragen over de tevredenheid over de
leerkracht. Het bieden van differentiatiemogelijkheden
kan de nauwkeurigheid van de respons verbeteren.
Verder wordt in overweging gegeven om een volgende
peiling digitaal toe te zenden en digitaal te laten
beantwoorden. Wellicht neemt het respons percentage
dan toe.
De voorgenomen opzet van de bestuursorganisatie
wordt toegelicht.
De bestuurder geeft een toelichting op de notitie
‘protocol kwaliteitsontwikkeling en –bewaking HSV’, die
is bedoeld om tot een eenvormig kwaliteitsbeleid te
komen.
De GMR stemt in met:
- het medezeggenschapsstatuut voor de Haagsche

Schoolvereeniging; en
het medezeggenschapsreglement voor de GMR
primair onderwijs (WPO) van de onder het
bevoegd gezag van de Haagsche
Schoolvereeniging ressorterende scholen;
en neemt kennis van:
- het medezeggenschapsreglement voor het
primair onderwijs (WPO) voor de
medezeggenschapsraden van de scholen
ressorterend onder het bevoegd gezag van de
Haagsche Schoolvereeniging,
een en ander zoals bijgevoegd bij de stukken van deze
vergadering.
-

10. Stand van zaken gebouw van
Heutzstraat/Roosenboomstraat
11.Rondje MR’en (nieuws van
bovenschools belang)
12.Aanmeldbeleid PO Den Haag

13.Rondvraag, sluiting

Het Huishoudelijk Reglement waarvan de GMR om
herbevestiging is verzocht, was niet door iedereen
gelezen/geopend, dit stuk was als tweede bijlage
toegevoegd. Afgesproken wordt dat dit reglement daags
na de vergadering door de voorzitter per e-mail aan de
leden wordt toegezonden en dat de leden hun eventuele
opmerkingen uiterlijk 31 oktober 2017 doorgeven.
Indien op die datum geen opmerkingen zijn ontvangen,
wordt het huishoudelijk reglement geacht te zijn
herbevestigd. (is inmiddels geschied)
De bestuurder geeft een toelichting op de stand van
zaken.
Er is geen nieuws vanuit de MR’en.
Het convenant is nog concept. De bestuurder licht toe
dat dit beleid in ieder geval niet zal gelden voor de
internationale afdelingen.
Er zijn geen opmerkingen/vragen bij de rondvraag. José
sluit de vergadering om 21.00 uur.

