Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Onderwerp: Notulen GMR-vergadering
Datum: dinsdag01-10-2019
Locatie: Willem de Zwijger, Leiderdorp
Aanwezig: Pol van Lier (voorzitter), Petra Bleijinga, Marjet Pit, Jan van der Wel, Peter
Plooij (verslag),Krijn Fieret, Ada de Lange (secretaris), Peter Laman (PCBO)
Aanvang: 19:30 uur
Peter Laman voegt zich om 20:00 uur bij de vergadering.
1. Opening
2. Vaststellen notulist
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
Er zijn een paar vragen binnengekomen over passend onderwijs. Deze moeten 26
november worden beantwoord. Afhankelijk of ervoor een vergadering is;
bespreken we deze tijdens de vergadering of dit doen we telefonisch.
5. Update PCBO Leiderdorp september 2019
Geen vragen vanuit de GMR voor de bestuurder
6. Notitie onderwijs PCBO Leiderdorp anno 2019
Aanleiding: vergadering van de raad van Toezicht. Zij willen een keer met elkaar over
het onderwijs praten. Peter heeft stuk opgesteld over hoe het gaat, qua
onderwijs, binnen de PCBO. Daarnaast doorkijk gemaakt naar wat je op onderwijs
gebied kan doen om aantrekkelijk(er) te zijn voor de 'buitenwereld'.
Het lijkt de bestuurder goed om dit stuk te delen met de teams en de GMR'en.
Overigens is het uitgangspunt dat we ons onderwijs niet fundamenteel willen
veranderen. Maar wat zou je op de hoofdonderdelen (rekenen , taal, atelier,
waarde-gedreven onderwijs) nog meer doen en hoe kun je nieuwe ouders
overtuigen om voor onze school te kiezen.
Op alle vlakken gebeurt er wel wat. Op het waarde-gedreven onderwijs gebeurt ook al
wat, zei het dat het losse puzzelstukjes zijn; trefwoord; sociale veiligheid etc
Vraag is: kun je verbinding aanbrengen tussen de puzzelstukjes aan te brengen.
Bestuurder gaat deze vraag ook bij de teams neerleggen.
Bestuurder is niet op zoek naar een nieuwe methode maar meer naar een begrip wat de
samenhang tussen de puzzelstukjes brengt.
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7. Ontwikkeling leerlingaantallen PCBO Leiderdorp
Wat er speelt: aantallen Kastanjelaan nemen af; dit is al in 2013 bewust ingezet
omdat de school te groot werd. Voor de PCBO totalen gaat er per jaar ongeveer 1
groep af. Bij de Willem gaat het aantal wel weer wat stijgen. Willem kan qua
gebouw de groei wel aan.
Er wordt nu gekeken of er een extra groep binnen gehaald kan worden want de Kastanje,
Willem en Juliana hebben wachtlijsten (overschot) van kinderen uit 2016.
Bolwerk zal moeite hebben het huidige leerlingaantal te handhaven. Ligt ook aan de
leeftijd van de wijk. Wel blijven proberen het aantal constant te houden.
Regenboog: er zit groei in maar het gaat wel langzaam. (van 80 naar 100). De eerder
genoemde internationale schakelklas zou daar wellicht wel kunnen.
Vergt wel een investering.
Er wordt nagedacht of er nog wat anders gedaan kan worden; objectief gezien (qua
CITO e.d.) is de Regenboog wel de beste school van Leiderdorp.
Dit is wel de school waar de meeste winst te halen zou zijn.
Conclusie: afname is een geleidelijk verhaal; liever wordt groei gezien maar de afname is
niet rampzalig.
8. Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek
Er zijn geen grote verschillen met de andere jaren. Stukken in de mr'en bespreken.
Opvallend: taal en rekenen scoort niet zo goed (ook tov het landelijk gemiddelde).
hoe komt dat nou? zou kunnen dat wij zo'n accent op taal en rekenen leggen dat
kinderen het niet meer zo leuk vinden. De vraag is wel hoe je hierbij met de
mening van kinderen omgaat. De resultaten zijn wel goed; de vraag is dus wel.
Wat kun of moet je hiermee. Je zou eens aan stagiaires kunnen vragen om een
kort onderzoekje te doen.
9. Huisvestingsplan gemeente
Er ligt een concept huisvestingsplan. Wij staan in de plannen met renovatie van het
bolwerk en de inpassing van de kinderopvang. Daarnaast komt het oudste deel van
de Willem (voorkant) in aanmerking voor renovatie. Plan is gereed; er is nu geen
geld en daarom nog even aangehouden. We kunnen er vanuit gaan dat het nog even
duurt. Wij gaan wel een voorstudie doen; bij de Regenboog hebben we dat ook
gedaan en dat heeft destijds geholpen in de besluitvorming.
Kastanjelaan en de Regenboog komen niet in de plannen voor. Bestuurder wil wel
proberen 2 of 3 lokalen groter te maken in de komende jaren. Op de Willem is
het voornemen op de 1e etage op ooghoogte een paar ramen te maken. Gemeente
gaat daar niet aan bijdrage omdat dat relatieve nieuwbouw is.
10. Mogelijke uitbreiding schoolplein Kastanjelaan
Plein Kastanjelaan is te klein (voorschriften is 400 m2; nu 200m2). Er is gesproken over
aankoop volkstuintjes aan de Hoogmadeseweg. Dit lijkt een te dure optie voor de
gemeente. Bewoners zijn tegen inrichten van het grasveld tegenover de school als
schoolplein
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11. Extra financiële ruimte
Werkdrukregeling; per 1 aug is er geld bijgekomen (50k) eerder dan verwacht. De vraag
is waar dat geld heen is gegaan?
●
●

Extra uren gym-leerkracht
extra middelen naar extra uren in de ondersteunende sfeer (kastanjelaan /
regenboog /bolwerk). Er komt nog een verantwoordingsdocument.

12. Directiekosten
Vraag omdat nieuwe directeur Willem en Carla nog aanblijft bij de PCBO. Kan doordat
nieuwe directeur 4 dagen werkt en anders is ingeschaald dan de vorige directeur.
Carla is voor 1 dag in de week in andere, lagere, functiegroep ingeschaald.
13. Vacature Raad van Toezicht
Ton Tieleman trekt zich per 1 januari terug uit de Raad van Toezicht. Zijn vraag is of de
GMR een naam voordraagt of dat Ton zelf met suggesties komt.Gezien de
samenstelling van de raad van toezicht zou het goed zijn om iemand te vragen
met een onderwijsachtergrond. Gedacht wordt aan Albert Pauwels, oud
voorzitter van de GMR. Pol van Lier zal Albert benaderen.
14. Ambitie komend schooljaar
Stroomlijning van de stukken; aanleiding stuk plus duidelijk wat de vraag m.b.t. het
betreffende stuk voor de GMR is.
Vanuit Willem: lijn voor de ateliers. Lastig om elke keer voor elke groep iets te
verzinnen. Gevoel bij Willem is dat er meer uit te halen is. Goed om te overleggen
met meerdere scholen. Thema's tussen de scholen meer afstemmen en ook de
mensen die je beschikbaar hebt daarop afstemmen. Nu lastig omdat
atelieronderwijs op de verschillende scholen verschillend is ingericht. Bestuurder
geeft aan dat de GMR wel wat kritischer mag zijn.
15. Notulen van 4 juni 2019 goedkeuren voor publicatie op de website
Notulen zijn akkoord.
16. W.v.t.t.k.
17. Rondvraag
MR reglement. Krijn stuurt standaard door; iedereen in de mr'en er naar kijken en
schoolspecifieke zaken eraan toevoegen. Dan in GMR verband een keer
vergelijken wat iedere school daar heeft ingevuld.
Ook nog naar kijken op het punt dat wij als GMR een aantal taken van de mr'en hebben
zoals bijvoorbeeld vaststellen begroting per PCBO en niet per school.
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6 November staking: indien leraren willen gaan staken (en er scholen dicht moeten) gaat
de bestuurder niet in de weg zitten in de zin van het niet uitbetalen van loon.
Leerkrachten moeten wel zelf beslissen of ze gaan staken of niet. Nu peilen van de
stakingsbereidheid. Vanuit ouders is het wel handig om tijdig te weten of er
gestaakt gaat worden.
18. Sluiting
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