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Dunamare Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

Locatie Centraal Bureau Dunamare 

Aanwezig GMR J. Kuin (vz.), Sj. de Boer, M. Furstner, F. de Koning,  

J. Pijnaker, A. Scholten,  U. Wyder 

Aanwezig CvB S. de Boer, A. Strijker,  

Afwezig m.k. R. de Groot, K. de Schipper 

Afwezig z.k. M. Elmoussati 

Notuliste E. van de Voort  

Datum overleg 24 september  2012 

  

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. De voorzitter heeft afbericht ontvangen van 

de heren R. de Groot en K. de Schipper. Aan de heer Elmoussati wordt een brief gestuurd met 

de vraag of hij nog deel wil uitmaken van de GMR, hij is geen leerling meer van een 

Dunamare school. Actie de heer De Boer.  

 

2.  Vaststellen agenda 

Mevrouw De Boer heeft verzuimd twee stukken ter instemming in te dienen 

(werktijdenregeling OOP en vakantieverlofregeling OOP). De stukken worden in de PGMR 

van 1 oktober aanstaande besproken. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen 9 juli 2012 

- Agendapunt 3: ‘de heer Van Galen’ vervangen door ‘de heer Galesloot’. 

Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld. 

  

a. Actielijst 

Actiepunten 09-01-2012.1, 20-02-2012.1, 16-4-2012.1, 16-4-2012.2, 14-5-2012.1, 14-

5-2012.2, 18-06-2012.1, 18-06-2012.2, 18-06-2012.3, 09-07-2012.1 zijn afgehandeld. 

16-04-2012.2: het samenstelling van de MR-en ligt op schema. 

14-05-2012.3: De heren Den Uyl en Passtoors van de RvT brengen op 3 december 

2012 een bezoek aan de GMR. 

09-07-2012.2: het basisaanbod van de expertacademie staat op de website en wordt 

komende maand verder aangevuld. Het aanbod wordt toegestuurd, zodra dit compleet 

is. Vanaf half november gaat de expertacademie van start met 2 avonden per week op 

de Paulus Mavo. De heer Kruijff was eerder ingehuurd voor de organisatie van het 

lustrum, hij wordt nu tot de zomervakantie ingezet voor de expertacademie. De 

expertacademie is niet bedoeld voor verbreding van vakinhoudelijke kennis, dit is 

voorbehouden aan een opleidingsinstituut.  

09-07-2012.3: mevrouw De Boer gaat na of de laatste versie van het koersplan reeds is 

verstuurd. Actie mevrouw De Boer. 

 

b. Documentenactielijst 

Geen bijzonderheden. 
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4. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Te behandelen 
a. Bestuursformatieplan  

De GMR vraagt of de vermindering van 20% fte verantwoord is bij een leerling toename van 

2%. Mevrouw De Boer antwoordt dat de groepen weliswaar groter zijn geworden, maar dat 

het klassengemiddelde per school niet boven 26 leerlingen uitkomt. Er zijn geen excessen. De 

GMR beraadt zich of zij aan de MR-en vraagt om dit onderwerp binnen de eigen MR aan de 

orde te stellen. Het bestuursformatieplan wordt verder besproken in de PGMR op maandag 1 

oktober aanstaande. 

b. Aangepaste secundaire arbeidsvoorwaarden 

De aangepaste secundaire arbeidsvoorwaarden worden besproken in de PGMR van 1 oktober 

aanstaande. De voorwaarden worden naast de beschikbaarheidsregeling en de cao gehouden. 

 

6. Ter bespreking 

a. Structuur medezeggenschap 

De heer Strijker heeft een poging gedaan tot het schrijven van een aangepast statuut waarin de 

verhouding GMR/MR/DMR m.b.t. afvaardiging goed is verwerkt. Een DMR wordt ingesteld 

door een MR met een 2/3 meerderheid van stemmen. Op alle scholen worden nu MR’s 

samengesteld, dit proces is binnen enkele weken voltooid. Daarna worden de DMR’s 

ingesteld en vervolgens wordt de GMR gekozen. De voorzitter meldt dat binnen de GMR een 

werkgroep structuur is ingesteld. De heer Strijker vraagt of de GMR akkoord gaat met het 

aangepaste statuut. 

Mevrouw Scholten merkt op dat een belangrijk verschil is dat de MR centraal staat, voorheen 

was dit de DMR. Het bestaan van een DMR hangt van af van een MR, een DMR moet steeds 

(actief) worden ingesteld. De vraag is of een MR in de nieuwe situatie een DMR kan wijzigen 

en/of opheffen  (met een 2/3 meerderheid). Dit wordt uitgezocht. Actie. Verder rijst de vraag 

of de verkiezingen kunnen doorgaan terwijl de statuten nog niet zijn vastgesteld. De heer 

Strijker antwoordt dat het voorliggende statuut conform de wet is. Besloten wordt dat eerst de 

statuten dusdanig worden aangepast zodat MR-en en DMR-en kunnen worden gekozen. 

Daarna worden de reglementen aangepast. Mevrouw Scholten merkt op dat een aantal 

genoemde begrippen niet nader zijn gedefinieerd, zoals verschildeelraad en themaraad. De 

heer De Boer stelt voor om het begrip subbrin te vervangen door vestiging (onder een brin 

nummer) en deelschool te vervangen door vestiging + vestigingsnummer. De heer Strijker 

past het statuut vóór komend weekend aan en stuurt dit toe. Actie. Volgende week wordt 

e.e.a. nader besproken in een bijeenkomst van de werkgroep structuur. De GMR maakt een 

voorstel. Actie.  

 

b. Teyler College 

Er spelen een aantal zaken rondom het Teyler College. 

Kwestie medezeggenschap 

De huidige DMR van het Teyer College stelt dat de vorige DMR niet juist heeft gehandeld 

door in te stemmen met de sluiting van het Teyler College. Zij hebben juridische 

ondersteuning gezocht (Judion) en strijden voor het openhouden van het Teyler. Op het 

Teyler zitten momenteel 60 leerlingen, volgend jaar is er niet één leerling meer. De kosten om 

het Teyler open te houden bedragen 1 miljoen euro per jaar, op te brengen door de andere 

Dunamare scholen (1%). Indien de DMR in het gelijk wordt gesteld zal de begroting 

aangepast moeten worden.  
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De aanpassing van de begroting wordt vervolgens ter advisering voorgelegd aan de GMR. Na 

het gesprek met de DMR d.d. 11 oktober aanstaande kan het CvB een inschatting maken van 

het risico. 

Mondelinge instemming 

Er is destijds niet formeel om schriftelijke instemming gevraagd voor sluiting van het Teyler 

aan de toenmalige DMR. De vraag is nu of notulen voldoende zijn om aan te tonen dat de 

DMR heeft ingestemd. De rechtszaak is erop gericht of de procedure wel dan niet goed is 

gevolgd. Het CvB spant zich in om hier op een correcte manier uit te komen. De volgende 

fase wordt met spanning tegemoet gezien. 

Examenresultaten 

De score van de Havo examens van ex Teyler leerlingen was dramatisch, slechts 50% is 

geslaagd. Het CvB heeft een onderzoek laten instellen naar de oorzaken. Een aantal factoren 

zijn van invloed geweest: De voorbereiding door het Teyler was niet optimaal, de overstap 

van het Teyler naar het Schoter is niet optimaal verlopen en de begeleiding op het Schoter liet 

te wensen over.  

Gemeenteraad Haarlem 

In opdracht van de gemeente Haarlem is een onderzoek ingesteld door een werkgroep naar de 

haalbaarheid van AVO in Schalkwijk. De conclusie is dat AVO de komende jaren niet 

kansrijk is in Schalkwijk. Het onderzoek is slecht uitgevoerd, zo zijn alleen negatieve ouders 

en docenten geïnterviewd. Het CvB heeft besloten om het eigen verhaal over het Teyler naar 

buiten te brengen (oprichting en neergang van het Teyler), met daarbij het rapport van de 

bevindingen m.b.t. de slechte examenresultaten. Eind oktober vindt een finaal debat plaats, 

waarin ook de begroting van Dunamare wordt besproken. Het CvB is uitgenodigd om deel te 

nemen aan het debat. 

 

c. Concept klachtenregeling 

De klachtenregeling is voorbesproken in de PGMR. Hieruit zijn een aantal punten naar voren 

gekomen.  

Algemeen: 

In de regeling wordt niet altijd een onderscheid gemaakt tussen schoolleiding en bevoegd 

gezag. De regeling wordt hierop nagelopen. 

Artikel 2.2.a: het voorstel is om de haakjes te verwijderen om het woord ‘seksuele’. 

Intimidatie impliceert over het algemeen agressie. 

Artikel 4.1: voorstel om dit artikel te schrappen. Bij de landelijke klachtencommissie wordt 

echter ook een termijn van 1 jaar gehanteerd. Leerlingen kunnen altijd alsnog aangifte doen 

als het een strafbaar feit betreft. Besloten wordt dat klachten, ouder dan een jaar, worden 

beoordeeld op urgentie door het bevoegd gezag. 

Ongewenste omgangsvormen: 

Artikel 2.4: voorstel om dit artikel te schrappen. Bij een externe vertrouwenspersoon is 

verschoningsrecht niet van toepassing. Nagegaan wordt of dit juist staat vermeld bij de interne 

vertrouwenspersoon. Actie. 

Artikel 10: Voorstel om ‘aan de directie en de personeelsvertegenwoordiging (GMR)’ te 

vervangen door ‘aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag draagt zorg voor rapportage aan 

directie en personeelsvertegenwoordiging.’ 

- De rapportage van de externe vertrouwenspersonen wordt geanonimiseerd aan het bevoegd 

gezag verstuurd en vervolgens doorgestuurd aan de schoolleider. De rapportage van de 

interne vertrouwenspersoon wordt aan de schoolleider verstuurd. 

- Geadviseerd om zowel een man als vrouw aan te stellen als interne vertrouwenspersoon. 

- Het wordt sterk ontraden om een vertrouwenspersoon voor zowel leerlingen als 

medewerkers aan te stellen, aangezien dit zeer verschillend van aard is. 
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d. Verantwoording uitgaven GMR cursusjaar 2011-2012 

De heer De Boer heeft een overzicht ontvangen van de uitgaven van de GMR en heeft dit 

gezamenlijk met mevrouw Furstner besproken. Het valt op dat de notulist veel geld kost. De 

heer De Boer verzoekt het CvB om een kostenoverzicht per kwartaal (okt-dec, enz.). 

e. Jaarverslag 2011-2012 

In het overleg van de onderlinge GMR is het jaarverslag goedgekeurd, het verslag wacht nog 

op de laatste aanpassingen. De heer De Boer verwacht dat het jaarverslag op 1 oktober 

definitief is. De heer De Boer stuurt het verslag toe, zodra het gereed is. 

f. Samenstelling GMR 

Iedereen is herkiesbaar, m.u.v. de heer Pijnaker. 

 

7. Ter kennisname 

a. Instemmingsbrief piketdienst 

De instemmingsbrief wordt er kennisneming aangenomen. 

b. Instemmingsbrief procedure OP toekenning bevordering LC-LD 

De instemmingsbrief wordt er kennisneming aangenomen. 

c. Adviesbrief begroting 

Er komt een formeel adviesverzoek tot wijziging van de begroting op het moment dat de 

DMR van het Teyler in het gelijk wordt gesteld. De GMR stelt dat zij de schade wil tot 

minimum wil beperken.  

 

8. Rondvraag 

- De heer Pijnaker heeft geconstateerd dat de negativiteit a.g.v. het artikel in het HD (kosten 

lustrum) op het Haarlemmermeer Lyceum niet werd getemperd door het mailbericht 

‘indianenverhalen’.  Het CvB stelt momenteel een communicatie strategie visie op. 

 

9. Sluiting en vaststelling volgende vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 15 oktober 2012 om 19:30 uur. 


