Verslag overleg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad St. OBO West-Brabant d.d. 12 december 2018
Aanwezig: Judith Aardema, Ruut van Andel, Laurens van Asten, René Blanker, Richard van Heeswijk, Tessa van Kaam, Dennis van Lonkhuizen,
Eddy Matthijssen, Belinde Maurits, Ella Meijer, Sandra Sebregts
Directeur-bestuurder (DB): Ad Goossens.
Afwezig: AnneMarie Gebraad, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Bart Vorster

NR.

AGENDAPUNT
1.

Opening vergadering

2.
3.

Vaststellen agenda
Voorstelronde/introductie
(kandidaat) GMR-leden

TOELICHTING

ACTIE/BESLUIT

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom, in
het bijzonder de nieuw te benoemen leden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
In verband met introductie nieuwe leden stelt ieder zich voor.
Nieuwe leden zijn:
Personeelsgeleding:
- Judith Aardema, OBS de Springplank, Fijnaart
- Dennis van Lonkhuizen, OBS De Singel, Roosendaal
Oudergeleding:
- Laurens van Asten, OBS de Baayaert, Wouw
- Tessa van Kaam-Hommel, OBS de Baayaert, Wouw
- Eddy Matthijssen, OMBS ZieZO, Roosendaal

4.

Passend Onderwijs

De voorzitter heet de gastspreker voor vanavond, Jack Biskop,
directeur-bestuurder van samenwerkingsverband PO
Roosendaal- Moerdijk, welkom.
Jack geeft een presentatie over passend onderwijs
➢ Zie sheets (bijlage).

-

Zie sheets

Enkele toelichtingen vanuit de presentatie:
- Dekking regio: ook kan worden samengewerkt met SWV
aanpalend gebied. Bijv. leerlingen met een lichamelijke
handicap of ziekte uit SWV Brabantse Wal kunnen naar de
Mytylschool in Roosendaal (aldaar geen mytylschool).
- Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kán omvatten “hoogbegaafdheid”. Echter elke school moet hier standaard in
voorzien. Bij “dubbel bijzonder” (bijv. bij kenmerken van HB en
gedragskenmerken van autisme) kan passend onderwijs binnen
SWV van toepassing zijn.
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- Passend onderwijs : regie en fin. via SWV PO
- Jeugdzorg: regie en fin. via gemeente
- Integrale aanpak omvat ondersteuning jeugdzorg én
onderwijs

Jack bedankt voor presentatie
verheldering en toelichting!

-Gelden lichte ondersteuning naar eigen reserves OBS (te
besteden aan IB-ers, onderzoek, etc.)
- Zware ondersteuning: betreft ambulante begeleiding/expertise
van buiten de school
5.

Vaststellen notulen vorig overleg d.d. 6-11-‘18

- Verslag overleg met directie
- Verslag besluitvormend overleg
- Actielijst

6.

Inventarisatie WVTTK/Rondvraag

AG inzake doordecentralisatie huisvesting

7.

Mededelingen:
o

o

Secretaris

Directeur-bestuurder

-

-

-

Notulen ongewijzigd vastgesteld

Secr:
De nieuwe leden zullen worden aangemeld en krijgen
dan toegang tot office 365 /sharepoint GMR St. OBO.
Hierop worden alle vergaderstukken gepubliceerd.
-

Er blijken buiten GMR leden diverse medewerkers
logische toegang te hebben tot GMR gegevens op
sharepoint. Dit is afgestemd met bestuurscentrum en
wordt nu nagekeken/gescreend. (Tip: periodiek, bijv.
min. jaarlijks, screening op autorisaties).

-

De workshop medezeggenschap is nu gepland op 29
januari a.s. (Locatie Vijfhuizenberg, trainer/consultant
AOB is geregeld).

-

Er heeft afstemming plaatsgevonden omtrent het
wel/niet publiek publiceren GMR notulen.
Daarbij is compliance AVG ook een issue.
RB zal een document opstellen waarin GMR leden
toestemming geven tot publicatie notulen (zie vorig
overleg).

DB:
AG: De stichting OBO W-Br gaat overschakelen op
Microsoft Office TEAMS.
-

Controle vaststelling normjaartaken.
AG heeft bij schooldirecteuren gecheckt of alle
normjaartaken inmiddels zijn vastgesteld. Er waren
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hierover geen problemen bekend op de scholen.
Aandacht nu gericht op nieuwe systematiek
(werkverdelingsplan).

8.

Bestuursrapportage jan. t/m juni ’18

-

9.

Strategievorming 2019- 2023

-

Controle op naleving gesprekscyclus.
AG heeft e.e.a. bij schooldirecteuren gecheckt en deze
geven allen aan de gesprekscyclus te voeren conform
afspraken/procedure. Nu geen middelen om dit feitelijk
te controleren, maar dit onderwerp wordt komende tijd
nadrukkelijk meegenomen in Planning & control cyclus

-

Fin. Rapportage t/m oktober: ter kennisgeving

-

Meerjarenbegroting: in dit stadium ter kennisgeving.
Na goedkeuring versie door AB en RvT zal deze formeel
aan GMR worden voorgelegd.

Vraag: zijn eindopbrengsten niet meer vergeleken met
andere scholen?
Antwoord: voor info zie de openbare website “scholen op
de kaart”

Er zijn diverse inspraaksessies geweest voor verschillende
groepen stakeholders om input te leveren voor strategie 20192023 onder regie van VOS-ABB.
De resultaten hiervan staan in de sheets (zie bijlagen).
Vanuit de GMR hebben Richard en René (vz en secr.)
geparticipeerd.

-

Naar besluitvormend overleg

➢

Naar besluitvormend overleg

AG licht toe dat men nu aan de slag is met uitwerking eerste
concept paragrafen strategie.
Dit zal volgende overlegvergaderingen steeds worden
geactualiseerd.
10.

IKC Beleid

Zie memo 3 dec. 2018 “Voortgang IKC -ontwikkeling OBO”.
GMR heeft positief gereageerd op de geste van bestuur om
tezamen opnieuw proces te doorlopen, staat open voor de
geopperde dialoogsessie (evt. met DOO), en wacht invitatie af.
Echter de dialoogsessie heeft nog niet plaatsgevonden en
bestuur geeft aan dat het er op korte termijn gezien drukke
feestmaand december /vakantie niet van gaat komen.
In januari zal afstemming plaatsvinden omtrent vorm van de
sessie.
Wel vraagt het bestuur in memo aan GMR zich nu reeds uit te
spreken over de richting t.a.v. ontwikkeling activiteiten en het
beheer ervan.

➢

Naar besluitvormend overleg
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Verder is het de bedoeling om in eerste helft 2019 met de
geledingen te komen tot vastlegging van de kaders waaraan
de aanbieders van IKC -activiteiten zullen moeten (gaan)
voldoen. Deze kaders zullen gaan gelden voor alle aanbieders,
educatieve partners waarmee in een makelaarsconstructie
wordt samengewerkt (evt. ook voor KC OBO mocht dit in
afgeslankte vorm gaan voortbestaan).
Het bestuur wil hiervoor een aparte coördinerende functionaris
met bepekte taakomvang aanstellen die rapporteert aan het
bestuur. Het bestuur is van mening dat over dit besluit geen
aparte besluitvorming of verzoek om instemming noodzakelijk is.
Het betreft immers voorzetting (nadere uitwerking) van een
voornemen dat in het huidige strategisch beleidsplan is
opgenomen. Wel treedt het bestuur graag in overleg om dit
verder vorm en inhoud te geven.
11.

WVTTK/Rondvraag

12.

Sluiting/ korte pauze voor besluitvormend overleg

Ad heeft aan stukken toegevoegd planning proces
doordecentralisatie. Er is nog volop oriëntatie over onderwerp,
maar planning is ter info GMR ingebracht.
Hartelijk dank aan DB voor de inbreng in het overleg.
Na korte pauze volgt besluitvormend overleg.

-
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