Notulen

16 mei 2017
Vergadering 6

Datum:
Dinsdag 16 mei 2017
Aanwezig: Annoesjka Westerhof, Marloes Petram, Esther Veldt, Gijs Bruijnzeels, Martijn
Plukkel, Wouter Stolp, Fedde Monsma, Marye Paardekooper en Astrid de Bruin
(notulen).
Gasten:
Koos van Dam (agendapunt 4) en Peter Schreuder (agendapunt 9)

1. Opening
Wouter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Koos van Dam.
2. Notulen 1 maart 2017
De notulen worden vastgesteld.
3. Vaststellen agenda
4. Huisvesting - Koos van Dam, huisvesting SOPOH
Al geruime tijd vindt overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen om een nieuwe
kwaliteitsstandaard voor schoolgebouwen vast te stellen. Daar ligt nu een drietal ideeën aan ten
grondslag en wel
A. Bouwbesluit 2015
B. Model Frisse scholen
C. Hoge eisen aan duurzaam bouwen
Om deze ideeën te realiseren is veel geld nodig en de gemeente wil binnen de huidige begroting
blijven. Dat zou kunnen lukken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
A. Leegstand moet teruggedrongen worden en indien nodig moet een school gesloten durven worden.
B. Meer werk maken van terugdringen van leegstand naar maximaal 3%, die is nu 5%.
C. Niet altijd automatisch kiezen voor nieuwbouw, maar bestaande bouw renoveren.
D. Total cost of ownership.
Dat wordt bereikt door het
A. IHP, het meerjarig beleids- en budgetteringskader voor de gemeente en schoolbesturen waarin
wordt aangegeven:
I.
Welke scholen op de langer termijn in stand worden gehouden
II.
Welke scholen in aanmerking komen voor renovatie of nieuwbouw
III.
renovatie indien dat kan worden gerealiseerd voor maximaal 50% van de nieuwbouwkosten.
B. In het 30e levensjaar van een pand wordt overleg gevoerd over de vraag of er gerenoveerd zal
worden of nieuwbouw nodig is.
De gemeente wil snel beslissen, terwijl de stukken nog langs de GMR moeten. Verwachting is dat de
stukken deze week naar de GMR gemaild kunnen worden. Aan de stukken zelf is niets meer te
veranderen.
Koos
De commissie zal dit stuk voorbereiden voor de laatste vergadering van 26 juni.
COMHUI
Hoewel er nog veel veronderstellingen in het plan zitten, is het een mooi en goed model. De
Haarlemmermeer doet meer dan nodig is en dat ervaart hij als zeer positief. Koos adviseert de GMR
om in te stemmen. Wouter dankt Koos hartelijk voor zijn heldere uitleg en aanwezigheid.
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5. Internationaal Onderwijs - Instemming
De commissie onderwijs wil doorpraten over het IGBO. De GMR zal kritisch meekijken en zorgen
antwoorden te hebben voor andere MR-en dan die van de Optimist, die zich afvragen welke gevolgen
heeft voor andere scholen.
Over uiterlijk twee weken heeft de commissie een beleidsstuk voor het CvB.
COMOND
Esther gaat als toehoorder naar de aangekondigde bijeenkomsten voor ouders en expats
EV
6. Bestuursformatieplan – Instemming P-geleding
De P-geleding stemt nog niet in met het bestuursformatieplan. Er ligt een aantal vragen voor het
bestuurskantoor. Uiterlijk volgende week volgt een voorstel voor de P-geleding.
COMP&O
7. Mededelingen en ingekomen stukken
7.1. Van het bestuur
7.2. Van de commissies
7.2.1. Vraag over BAS
7.2.2. Fusie
7.2.3. MR-GMR avond. Herinnering verzenden via Sandra.

COMOND
COMHUI
AS

8. W.v.t.t.k.
Afgesproken wordt in september de procedures binnen de GMR te evalueren en aan te passen.
De nieuwe GMR-leden zijn/worden voor de laatste vergadering van 26 juni uitgenodigd.
De functie voorzitter is nog vacant. De functie van vice-voorzitter wil Esther graag vervullen.
9. Peter Schreuder / SOPOH bestuur
Raad van Toezicht komt 13 juni bij elkaar om scenario’s te verkennen en keuzes te maken. Indien het
opportuun is, wordt de GMR daarbij betrokken.
RvT
Het door de GMR aangesteld lid van de Raad van Toezicht stopt volgend schooljaar als lid. Dat
betekent dat de GMR een nieuw lid van de RvT mag benoemen.
RvT
Het is prettig als de GMR leden vrijdag 14 juli in hun agenda reserveren.
GMR
Het Koers-jaarplan ligt voor aan de GMR en Peter verzoekt de leden vooral opmerkingen en feedback
te geven. Deadline is 31 mei
GMR
Na aanpassingen gaat het Koersplan opnieuw naar de GMR ter goedkeuring. Deadline 1 augustus.
Het CvB organiseert in eerste deel van het nieuwe schooljaar bijeenkomsten voor stakeholders die
willen meepraten over de prioriteiten van de SOPOH. Belangrijke thema’s volgens het CvB.
1. Gelijke kansen voor kinderen
2. Kwaliteit van onderwijs
3. De leerkracht, het goud van SOPOH. Gesprekscyclus verplicht en academie ontwikkelt zich verder.
Peter heeft een voorstel om de discussie over de normjaartaak te verminderen en de
verantwoordelijk bij de leerkracht te leggen. Het idee is dit komend schooljaar uit te proberen.
4. ICT ook belangrijk, echter CvB gaat niets voorschrijven. Als er budget nodig is kan gekeken
worden of dat beschikbaar is.
5. HB onderwijs blijft 2 jaar bestaan, betaald uit het ontwikkelbudget en gaat niet meer kosten.
Het CvB ziet het advies van de GMR over het HB onderwijs graag voor 30 mei tegemoet. GMR
6. Internationaal onderwijs. De GMR wordt gevraagd deel te nemen aan de klankbordgroep.
De GMR besluit dat dit als toehoorder zal zijn.
De GMR vraag Peter of er meer ontwikkelingen zijn bij het speciaal onderwijs. Die zijn er, echter
zonder gevolgen voor SBO JP Heijeschool.
De jaarrekening is naar commissie financiën gemaild. De accountant is zeer tevreden over het
financieel beleid.
Wouter bedankt Peter hartelijk voor zijn bijdrage en Peter geeft aan dat het CvB de GMR een
belangrijk orgaan vindt, dat hij graag bijpraat.
Wouter sluit de vergadering om kwart voor 11.
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