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Notulen vergadering van Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs met 

College van Bestuur 

 

Datum :  7 december 2022 

Tijd :  20:00 – 22:00 uur 

Locatie :  SCOL, Mariënpoelstraat 4, Leiden 

Aanwezig : De heer H. van Alphen  voorzitter college van bestuur  

  De heer R. van de Wal  lid college van bestuur 

  Mevrouw E. Holswilder  bestuursassistent (notulen) 

       Mevrouw E. van Zwieten bestuurssecretaris 

   Mevrouw S. Frambach  GMR (personeel) (vicevoorzitter GMR) 

  Mevrouw H. Smal  GMR (personeel) 

  De heer N. Verbaan  GMR (ouder)(voorzitter GMR) 

  

Afwezig:   Mevrouw H. Barreveld  GMR (personeel) 

  De heer P. van den Heuvel GMR (ouder) (secretaris) 

  Mevrouw B. Keekstra  GMR (personeel) 

  Mevrouw E. Wildeman  GMR (ouder) 

  De heer J. Hamerlinck  GMR (ouder)   

  Mevrouw M. Trimbos   GMR (ouder) 

   Mevrouw I. Wytema  GMR (personeel) 

  Mevrouw R. van der Zalm GMR (personeel) 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Verbaan opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Rondvraag 

- De GMR PO heeft drie vacatures: twee voor de oudergeleding en een voor de personeelsgeleding.      

Het CvB wordt verzocht de vacatures onder de aandacht van directeuren PO te brengen.  

- Heeft het CvB nog signalen ontvangen over armoede op scholen? Het bestuur heeft daar weinig 

signalen over ontvangen. Wel is aan directeuren gemeld dat er een vangnet is via de stichting 

Talenten van Franciscus. Ook is een aantal scholen, met een populatie waar armoede een rol speelt, 

boterhammenbar begonnen.  

 

3. Mededelingen College van Bestuur 

Kerstpakket 

De leden van de oudergeleding GMR PO kunnen vanaf 19 december 2022 een kerstpakket ophalen 

bij de receptie van SCOL. De voorzitter van de GMR PO wordt verzocht dit door te geven aan de 

ouderleden.  

 

Afwegingskader kleine scholen 

Het afwegingskader kleine scholen wordt toegepast door Pacelli, De Singel en het 

Bonaventuracollege Burggravenlaan. 
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Nieuwe interim directeuren De Wereldwijzer 

Evi van der Meer, directeur De Wereldwijzer is vanwege medische redenen langere tijd niet 

inzetbaar. Sinds twee weken wordt zij vervangen door interim duo Annemiek van leeuwen en Marion 

van der Helm. Vervanging is geregeld voor de eerste periode en kan indien nodig verlengd worden 

tot de zomervakantie. 

   

Expertmeeting 18 januari 2023 

Op 18 januari is er een expertmeeting over thema’s uit de nieuwe strategische koers. De uitnodiging 

is onlangs verstuurd.  

 

4. Vaststellen notulen 20 september 2022 

Tekstueel 

De notulen d.d. 20 september 2022 worden met inbegrip van enkele wijzigingen vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van 

Blz. 2, punt 3, Oekraïne, hoe is het met de Oekraïense docent? Zij heeft inmiddels een paspoort en 

het salaris is met terugwerkende kracht uitbetaald. 

Blz. 3, punt 6 Coronastrategie, heeft het CvB zicht op of er klassen thuis zijn? Op dit moment is er een 

klas thuis omdat er geen vervanging beschikbaar is. Er zijn structureel geen klassen thuis, de situatie 

is stabiel en er zijn op dit momenten geen extra maatregelen van kracht.   

Blz. 5, punt 8 Afwegingskader kleine scholen, laatste bullet, op welke plek kan de GMR iets terug 

zien? De eerste gesprekken zijn voor de kerst gepland. Het CvB zal te zijner tijd een terugkoppeling 

geven in dit proces en de opbrengsten van het toepassen van dit afwegingskader. Het 

afwegingskader wordt in beginsel niet ingezet om scholen te sluiten. 

 

5. Meerjarenbegroting 2024-2027 

De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 worden in de GMR ter informatie 

aangeboden. Deze begrotingen bevatten namelijk de doorvertaling van de financiële kaders en de 

inhoudelijke beleidskeuzes die in de kaderbrief 2023 zijn vastgelegd. Over de kaderbrief heeft de 

GMR al in september positief geadviseerd. 

 

De meerjarenbegroting is op 2 december 2022 toegelicht in een ‘technische bespreking’ met de 
financiële commissie. Het CvB licht de begroting kort op hoofdlijnen toe. De GMR heeft verder geen 

vragen. 

 

6. Vakantieregeling 2023-2024 

SCOL neemt jaarlijks het initiatief om in overleg met vertegenwoordigers van onderwijsbesturen in 

Leiden een vakantieregeling te maken. Deze regeling heeft in principe betrekking op de 

vakantieplanning voor leerlingen, maar is vanzelfsprekend niet los te zien van de vakantieplanning 

voor personeel. Bijgevoegd voorstel is afgestemd met andere besturen in de regio. 

 

Omdat er vandaag onvoldoende GMR-leden aanwezig waardoor het quorum voor stemming niet 

wordt behaald,  wordt besloten de advisering over de vakantieregeling 2023-2024 door te schuiven 

naar de volgende vergadering. 
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Het CvB merkt op dat de GMR VO gisteren positief heeft geadviseerd over de vakantieregeling 2023-

2024. 

 

7. Richtlijn Beeld en geluid leraren in opleiding 

ROS Rijnland en SCOL hebben gezamenlijk een richtlijn geformuleerd voor het maken van beeld- en 

geluidsopnames voor onderwijsdoeleinden door leraren in opleiding in het PO en VO. Het gaat 

inhoudelijk niet om nieuwe informatie; de wet is onveranderd. Een richtlijn die duidelijk de 

verantwoordelijkheden beschrijft van opleidingsinstituut, opleidingsschool en stagiair ontbrak tot nu 

toe echter. Er was alleen een zeer beknopt SCOL-document uit 2018: Foto’s en filmpjes in de les. 
 

Het doel van de met ROS Rijnland ontwikkelde richtlijn is een praktische verduidelijking van de 

wettelijke regels waaraan een stagiair moet voldoen bij het maken van beeld- en geluidsopnames in 

de klas, tevens van de gedeelde verantwoordelijkheden van opleidingsinstituut, stageschool en de 

stagiair zelf. De Richtlijn van ROS Rijnland is vertaald naar een SCOL Richtlijn beeld- en 

geluidsopnames door leraren in opleiding 2022. 

 

Door deze richtlijn hoeft niet meer per student toestemming worden gevraagd aan ouders voor het 

maken van beeld- en geluidsopnames voor onderwijsdoeleinden.  

 

De heer Verbaan merkt op dat in de richtlijn staat dat beelden ook gedeeld kunnen worden met 

derden. Als dit gezien wordt als een soort publicatie dan is daar expliciet toestemming voor nodig 

van de ouders. Het CvB licht toe dat het gaat om opnames in het kader van opleiding en daarmee 

onderwijsdoeleinden en er derhalve geen expliciete toestemming nodig is van ouders. Ouders 

moeten wel worden geinformeerd dat er opnames worden gemaakt en dat hiertegen bezwaar kan 

worden aangetekend. Dat wordt met deze regeling SCOL-breed geregeld. Ouders worden begin van 

het schooljaar door school geinformeerd dat er opnames worden gemaakt. Bijvoorbeeld door dit op 

te nemen in de schoolgids.  

 

In hoeverre is de claim van de wettelijk grondslag voor het maken van opnames en het delen met 

derden in het kader van onderwijs juridisch getoetst? Deze is getoetst door de Functionaris 

Gegevensbescherming van SCOL, Kennisnet, PO-raad, VO-raad en de Vereniging van Hogescholen.  

Opnames worden alleen gedeeld met derden ten behoeve van de opleiding van de stagiair. 

Hoe hard is de claim dat er geen expliciete toestemming van ouders nodig is voor opnames ten 

behoeve van onderwijsdoeleinden en dat het volstaat om ouders alleen te informeren? Het CvB 

geeft aan dat ook dit juridisch is getoetst. De GMR PO vreest dat wanneer ouders hierover via de 

schoolgids worden geinformeerd dit aan hun aandacht ontsnapt.   

 

Omdat vandaag het quorum voor stemming niet wordt behaald, wordt de stemming over de 

‘Richtlijn Beeld en geluid leraren in opleiding’ doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

Het CvB brengt naar voren dat de GMR VO gisteren heeft ingestemd met de richtlijn en wat tips heeft 

gegeven ten aanzien van de uitvoering.  

 

De heer Verbaan stuurt de vragen die de GMR PO nog heeft over de richtlijn aan het secretariaat 

CvB, zodat het CvB kan reageren voor de volgende vergadering (actie 22.04).   

 

8. Sluiting 

De heer Verbaan dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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Actie- en besluitenlijst vergadering GMR PO – CvB  

 

 

 

 

Nr. 

 

Onderwerp 

 

Activiteit 

 

Actie door 

 

 

Deadline/Status 

22.03 Vacatures GMR PO Vacatures GMR PO onder 

aandacht brengen bij 

directeuren PO. 

CvB Gereed 

22.04 Richtlijn Beeld en geluid 

leraren in opleiding 

Vragen t.a.v. Richtlijn Beeld 

en geluid leraren in 

opleiding aan CvB sturen. 

Niek Verbaan Z.s.m. 



 

5 

 

 

Nr Datum Onderwerp Instemming/Advies 

 

B.22.01 24-01-2022 Vakantieregeling De GMR PO adviseert positief over de vakantieregeling 

schooljaar 2022-2023. 

 

B.22.02 19-04-2022 Meerjaren 

formatiebeleid  

Formatieplan 

De oudergeleding adviseert positief over en de 

personeelsgeleding stemt in met het Strategisch 

Meerjaren Formatie Beleid 2022-2025 en het 

Formatieplan PO 2022-2023 (B.22.02).  

 

B.22.03 19-04-2022 Functiebeschrijvingen 

adjunct-directeur 

De personeelsgeleding van de GMR PO stemt in met de 

functiebeschrijvingen adjunct-directeur 

 

B.22.04 15-06-2022 Jaarkalender GMR PO 

2022-2023 

De jaarkalender GMR PO 2022-2023 wordt met inbegrip 

van bovenstaande opmerking vastgesteld 

B.22.05 20-09-2022 Kaderbrief 2023 en 

meerjarenbegroting 

De GMR PO adviseert positief over de kaderbrief 2023 en 

meerjarenbegroting SCOL 2024-2027 

B.22.06 20-9-2022 Coronastrategie De GMR PO stemt in met de Leidende principes en haar 

onderbouwing. 

De GMR PO stemt in met de aanvullende SCOL-

maatregelen: 

a) advies 1x per week preventief zelftesten m.i.v. 

september; 

b) Tweewekelijks overleg corona-team (scenario 2); 

c) Wekelijks overleg corona-team (scenario 3). 

De GMR PO stemt in met de voorgestelde optionele 

schoolmaatregelen die het CvB expliciet wil benoemen in 

de strategie voor alle scholen. 

De GMR PO stemt in met het SCOL-format voor het 

Draaiboek 

 

B.22.07 20-9-2022 Verdeling NPO-

middelen 

De GMR PO stemt in met de verdeling van de NPO-

middelen voor het schooljaar 2022-2023. 

B.22.08 20-9-2022 Afwegingskader 

kleine scholen  

De GMR PO adviseert positief over het Afwegingskader 

kleine scholen SCOL. Daarnaast adviseert de GMR PO om 

het afwegingskader breder toe te passen op alle scholen 


