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GMR vergadering/woensdag 10-10-2018 

 

Soort vergadering  Genodigden/doelgroep  Vergaderruimte  Vergaderadres 
GMR vergadering   Leden GMR en CvB   Vergaderzaal 

Bestuurskantoor  
 Jasmijnstraat  

       
Datum vergadering  Aanvangs- en eindtijd  Voorzitter  Notulist 
woensdag 10-10-2018  19.30-± 22.00 uur   John Ouderling   Ardie van Keulen  

Aanwezig: dhr. Ouderling, mw. Zuidema, mw. Kamphorst, dhr. Heeringa, mw. Kaptein, mw. De 

Jong, dhr. Aukes en dhr. Timmermans, dhr. Breukel en mw. Van Keulen.  

 

Afwezig m.k.: mw. Heida  

Notulen 
 
GMR onderling:  
1.  De agendapunten voor het overleg met de RvT d.d. 14-11-2018 worden besproken.  
2.  Jaarvergadering GMR: de agenda wordt doorgenomen. Als gasten worden uitgenodigd X-tuur 

en dhr. Breukel over het leerstofklassensysteem. Besloten wordt in de week na de 
herfstvakantie de agenda en het jaarverslag te mailen aan de MR’en.  

3.    Mw. Kaptein en mw. Zuidema zullen een stukje voor Vleugels aanleveren. De deadline is 09-11-  
       2018.  
4.    Mw. Kaptein is afwezig tijdens de jaarvergadering van 05-11-2018 en de vergadering van 10- 
       12-2018.  
 

1. Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? 

De voorzitter, dhr. Ouderling, opent de vergadering en heet het CvB welkom.  

Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.  

2. Verslag van de GMR-vergadering d.d. 13-06-2018 

Het verslag wordt goedgekeurd en zal aan de MR’en worden gemaild.  

 

Actie- en besluitenlijst: geen opmerkingen.    

 

3. Mededelingen  

De instemming van het Ministerie is binnengekomen op 23-08-2018. In de gezamenlijke 

vergaderingen van de RvT en het CvB zijn een aantal zaken goedgekeurd en besloten.  

Er zijn besluiten genomen over de portefeuilleverdeling, het voorzitterschap, welk kantoor en 
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de naam. Deze zaken zijn ook gepresenteerd bij de directeuren en de GMR’en. De GMR van 

SCPO had bezwaar tegen de naam.  

 

De planning is om vrijdagvond 18-01-2019 een feestavond te organiseren voor medewerkers, 

leden GMR en RvT.  

 

Op 14-11 en 10-12 zullen er gezamenlijke GMR-vergaderingen plaatsvinden. Op 14-11 zal 

voorafgaande aan de gezamenlijke vergadering eerst het overleg met de RvT plaatsvinden.  

Vanaf 01-01-2019 zal er een nieuw rooster van aftreden worden gemaakt en ook het 

voorzitterschap zal aan de orde komen.  

4. Toestemming fusie DUO  

Zoals al is aangegeven bij punt 3 is de toestemming binnengekomen op 23-08-2018.  

5. Reglement Identiteit  

Het reglement is opgesteld in overleg met de identiteitscommissie. Aan hen is gevraagd welke 

punten beschreven moeten worden in het nieuwe reglement. Op dit moment nemen 2 leden 

van de Raad van Toezicht deel aan de identiteitscommissie. In het nieuwe regelement staat dat 

leden van de Raad van Toezicht belast zijn met de portefeuille identiteit. Hen kan gevraagd 

worden of zij de vergadering van de identiteitscommissie bij willen wonen. Ook het lid van het 

CvB met de portefeuille identiteit zal op aanvraag aanschuiven. In de nieuwe organisatie komt 

een stichtingsidentiteitscommissie, die bestaat uit 6 personen. Zij adviseren naar het CvB toe. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben het reglement identiteit goedgekeurd.  

6. Eigen Risicodragerschap  

Het CvB heeft zich laten informeren door AON. Het advies van AON is dat Aves dit op dit 

moment niet moet aangaan voor WGA. Besloten is om dit elk jaar opnieuw te bekijken. SCPO 

gaat het contract beëindigen en dan elk jaar opnieuw aan de orde stellen.  

7. Professioneel statuut    

Aves is verplicht om dit statuut te hebben. Besloten is, zodat de scholen hier geen werk aan 

hebben, om één document te maken. De directeuren bespreken het statuut met het team en 

als het team er achter staat is dit het statuut van de school. De GMR geeft instemming aan het 

professioneel statuut.  
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8. Communicatieplan Aves & SCPO  

Er is iets misgegaan met het invoegen van dit stuk in One Note. Besloten wordt dit agendapunt 

opnieuw te agenderen.  

9. Voorbereiding gesprek pers  

Het CvB is benaderd door een journalist van de AOB. De journalist wil een stuk schrijven over 

de financiën van Aves.  Het CvB heeft dit ter informatie op de agenda van de GMR geplaatst. 

Dhr. Timmermans heeft wel instemming gevraagd om het stuk voor publicatie te lezen.  

10. DGO en ontslagbeleid  

Mw. De Jong en mw. Kamphorst vertellen over het overleg met de vakbonden.  

  

Het CvB geeft aan dat de vakbonden niet over de fusie gaan. De vakbonden kunnen de fusie 

niet tegenhouden, wel kunnen zij na 1 januari 2019 naar de rechter stappen. De vakbonden 

gaan over de rechtspositionele gevolgen voor het personeel. Er heeft een oriënterend gesprek 

tussen het CvB en de vakbonden plaatsgevonden.  

Het CvB geeft aan dat in de nieuwe stichting alles afgestoft gaat worden en op diverse zaken 

komt nieuw beleid. Het CvB gaat een verschillenanalyse Arbeidsvoorwaarden Aves en SCPO 

maken. Zij willen dit graag op 14-11-2018 met de GMR bespreken. De afspraak voor het 

overleg met de vakbonden van 14-11-2018 zal verzet worden naar een latere datum.  

 

De P van de GMR geeft instemming op het ontslagbeleid.  

 

11. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  


