Jaarverslag van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van de Stichting CVO-AV 2018
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag vast van de
werkzaamheden in het afgelopen jaar. Dit verslag betreft het kalenderjaar 2018.
In het verslag zijn naast de beschrijving van de werkzaamheden een aantal vaste
onderdelen opgenomen als bijvoorbeeld de samenstelling van de raad en scholing.
In een bijlage zijn de instemmingen en positieve adviezen over de voorgenomen
besluiten opgenomen.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de raad bij aanvang van de activiteiten in januari 2018 is als volgt:
namens de ouders: Mevr. E. Sterk (Lyceum Oudehoven), mevr. P. Bakker (Gilde), mevr.
D. Verschoor (Schans), dhr. M. van der Lee (Windroos) en namens de leerlingen Rosa
Hauser en Mike Flinterman (Uilenhof), Simon Verhoeven en Naomi Madern (Lyceum
Oudehoven) en Carina van der Bijl (Heerenlanden College).
Namens het personeel: T. Ploeg (voorzitter) (Heerenlanden College), mevr. M. van
Velzen (Heerenlanden College), J. de Jonge (Gilde), C.C. Niemarkt (Lyceum Oudehoven),
A.J.T. van Oosten (secretaris) (Windroos), H.J. van Hoeven (Uilenhof), G.J.W. Temme
(Calvijn), dhr. W. van de Vendel (Schans) en mevr. J. Seine (AOD).
Op 30 augustus 2018 hebben afscheid van ons genomen: mevr. E. Sterk, Mevr. M. van
Velzen, Mevr. C.C. Niemarkt, Rosa Hauser en Carina van der Bijl.
De vacatures zijn ingevuld door: mevr. W. Trapman (Lyceum Oudehoven), dhr. J.
Mostert (Heerenlanden), beide personeelsleden en Lisa Fuijkschot (Heerenlanden),
leerling.
De financiële commissie bestaat uit de volgende leden: dhr. T. Ploeg, dhr. M. van der Lee
en dhr. A.J.Th. van Oosten.

Vergaderingen
Algemeen
Elk jaar wordt in juni het vergaderschema voor het komend seizoen opgesteld. Tijdens
het zogeheten agendaoverleg van de bestuurder met de voorzitter en secretaris van de
GMR, eveneens opgenomen in het vergaderrooster, wordt de agenda opgesteld.
De vergaderingen hebben volgens rooster plaatsgehad.
De bestuurder is bij alle vergaderingen aanwezig geweest met uitzondering van de
bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan
de vergaderingen met de PGMR is er, indien gewenst, een half uur voor vergaderd door
het personeel. De werkzaamheden worden hierna beschreven.
Bijeenkomsten met de Raad van Toezicht
Op 21 juni en 29 november 2018 hebben namens de Raad van Toezicht mevrouw BikkerTrouwborst en de heer Van Dijen de vergadering van de GMR bezocht. Er wordt
geïnformeerd naar de ontwikkelingen op de verschillende locaties. Er is gesproken over
de krimp in het onderwijs en de gevolgen daarvan. Daarnaast is er in november
gesproken over het werk van de GMR.
Financiën
De GMR wordt regelmatig geïnformeerd over de financiën. De begroting en de
jaarrekening worden besproken met de financiële commissie van de GMR. De begroting
van 2018 is in januari met de financiële commissie besproken. De GMR heeft in de
vergadering van februari 2018 daarover positief geadviseerd.

In juni 2018 heeft de financiële commissie de jaarrekening besproken. De commissie is
uitgebreid ingelicht door de heer Witte zowel over cijfers als vastgelegd als over de
toekomstige ontwikkeling. In de GMR vergaderingen wordt regelmatig een
tussenrapportage gegeven van de stand van zaken.
Onderwerpen van gesprek (P)GMR en GMR
De basis voor het te voeren jaarlijkse beleid wordt omschreven en in meetbare termen
vastgelegd in de perspectievennota en de balanced scorecard. In de GMR vergadering
van 29 november 2018 zijn deze beleidstukken aan de orde geweest. Na bespreking
heeft de vergadering daarmee ingestemd. Tussenrapportages van februari en september
zijn besproken in eerst volgende vergadering van de GMR. Op 19 maart 2018 is het
kaderformatieplan 2018 – 2019 besproken. In verband met de krimp is er het
mobiliteitsplan en het werkgelegenheidsbeleid opgesteld. Speciale aandacht van de raad
is er het afgelopen jaar geweest voor het onderwerp krimp. De beleidstukken over
Mobiliteit en Werkgelegenheidsbeleid hebben daar direct mee te maken. Het Tiener
College heeft speciale aandacht van de raad. De uitgaven zijn hoog, van opbrengsten is
ons niets bekend. Een tevredenheidsonderzoek en een onderzoek naar de kwaliteit is
toegezegd. De raad is betrokken bij de procedure voor de benoeming van de nieuwe
bestuurder.

Tot slot
In september hebben we afscheid genomen van de heer Smits als voorzitter van het
College van Bestuur. Het overleg en gesprek met hem was altijd open en ontspannen. De
heer Smits informeerde de raad vaak voortijdig over onderwerpen die de aandacht
zouden gaan vragen, de stukken voor de vergadering waren vrijwel altijd tijdig bekend.
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,
A. J. Th. Van Oosten
Secretaris GMR van de CVO-AV

Bijlage: lijst van instemmingen en positieve adviezen
Instemmingen en positieve adviezen betreffende voorgenomen besluiten
5 februari 2018
8 februari 2018

19 maart 2018

9 april 2018
12 april 2018
22 juni 2015
21 juni 2018

26 november 2018
29 november 2018

De PGMR stemt in met voorstel mobiliteitsplan.
De GMR adviseert positief over het voorstel inkoopcoöperatie.
De GMR stemt in met delen van de perspectievennota, wijzigingen/aanvullingen na
november 2017.
De GMR adviseert positief over de begroting.
De PGMR stemt in met het kaderformatieplan 2018–2019 (stichtingsniveau).
De PMR CS de Hoven stemt in met het locatie overstijgend formatieplan 2018–2019
van CS de Hoven.
De PGMR stemt in met het werkgelegenheidsbeleid.
De PGMR stemt in met het gedeelte duaal traject van het kaderformatieplan.
De PGMR stemt in met de wijzigingen van de werkkostenregeling.
De PGMR stemt in met het kaderbeleid Professioneel Statuut.
De GMR stemt in met de klokkenluidersregeling.
De PGMR stemt onder voorbehoud en voor de periode van een jaar in met de
voorstellen van het transitieplan.
De GMR stemt in met het voorgestelde IPB-beleid en het privacyreglement.
De GMR stemt in met de protocollen AVG.
De GMR stemt in met de meldcode huiselijk geweld.
De GMR stemt in met het protocol buitenlandse reizen en excursies.
De PGMR stemt in met het professionaliseringskader.
De GMR adviseert positief over de voorgestelde vakantieplanning.
De GMR stemt in met de voorgestelde perspectievennota en BSC.
De GMR stemt in (onder voorbehoud) in met herziening medezeggenschapsstatuut.

