Verslag overleg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad St. OBO West-Brabant d.d. 21 mei 2019
Aanwezig: Judith Aardema, Ruut van Andel, Laurens van Asten, René Blanker, Richard van Heeswijk, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Tessa van Kaam,
Dennis van Lonkhuizen, Ella Meijer, Sandra Sebregts, Bart Vorster
Directeur-bestuurder (DB): Ad Goossens.
Afwezig: Belinde Maurits, Eddy Matthijssen

NR.

AGENDAPUNT

TOELICHTING

1.

Vooroverleg GMR leden
Opening vergadering

2.

Vaststellen agenda

3.

Vaststellen notulen vorig overleg d.d. 26-03-2019 - GMR overleg met directie
- GMR besluitvormend overleg
- GMR actielijst

4.

Inventarisatie WVTTK/Rondvraag

Bart meldt zich voor de rondvraag.

5.

Mededelingen

VZ:
- Er worden ook dit jaar weer 2 GMR leden gevraagd voor de
jury van de jaarlijkse OBO innovatieprijs(1 vanuit ouder- en
1 vanuit de personeelsgeleding). De jurering is gepland op 4
juni a.s. (zie procesbeschrijving in OBO kwaliteitshandboek).

o

VZ/Secr.:

ACTIE/BESLUIT

Coördinerend vooroverleg door GMR-leden
De voorzitter, RvH, opent de overlegvergadering met DB en heet
eenieder welkom

Secr:
- Verzoek vanuit bestuur om af te stemmen met fractie GMR
t.a.v. conceptplan (I)KC.
Zie mail hierover VZ GMR naar GMR leden.
- Er is 8 april jl. een reactie gekomen n.a.v. (verslagen van)
bespreking GMR-AB (d.d. 10 januari resp. 12 maart jl.).

De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld
Notulen zijn vastgesteld met één wijziging:
Bij punt 1 wordt “College van bestuur”
doorgeschrapt. Met deze term werd
bedoeld de tweehoofdige directie, maar
term wordt geassocieerd met beoogde
raad van toezicht model, en was dus
verwarrend.

Aanmelding kandidaten:
- Tessa van Kaam
- Dennis van Lonkhuizen
Zie agendapunt IKC.

Mail 8 april nu voor kennisgeving
aangenomen, behandeling kan in
volgend overleg met AB.

- De vergaderdata GMR nieuwe schooljaar zijn bekend, deze
worden gepubliceerd bij de notulen van dit overleg.
- De lezing van Ivo Mijland voor onderwijs professionals
(OBO academy) was prikkelend, inspirerend en goed verzorgd.
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o

DB:

DB: (Zie separaat memo)
Verhuizing OBS De Rietgoor Roosendaal/ komst Islamitische
school Roosendaal
OBS De Rietgoor Roosendaal verhuist per nieuw schooljaar van
de Heulberg naar de Hoveniersberg even verderop.
Na de komende verbouwing van winkelcentrum “De Tolberg”
wordt die locatie als een minder verkeersveilige en
➢ Veel succes op de nieuwe locatie!
aantrekkelijke omgeving gezien door OBO. Pand Hoveniersberg
(voorheen KPO) wordt in fasen verbouwd naar moderne wensen Vergt betrokkenheid MR OBS De Rietgoor.
voor openbaar onderwijs door OBO. Na besluit is oude school
Heulberg toegewezen aan stichting islamitsch primair onderwijs.
Zij zullen daar met een aantal groepen gaan opstarten.
Doordecentralisatie
Zie memo. Op 16 april jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met
de gemeente. Na doordecentralisatie, overdracht economisch
eigendom panden van de gemeente naar onze stichting,
komen stichtingskosten nieuwbouw en kosten groot onderhoud
panden voortaan t.l.v. de scholen St. OBO i.p.v. de gemeente.
Vergoeding huisvesting o.b.v. leerlingaantallen komen dan
➢
rechtstreeks van Rijk naar St. OBO. Dit betekent meer eigen
manoeuvreerruimte maar ook meer eigen risico.
Doordecentralisatie vergt m.n. kapitaallasten (financiering BNG),
huisvestingskosten/ exploitatie facilitair, en exploitatie gymzalen.
Maar ook managerial resources voor gebouwenbeheer.
Er zijn nog diverse besprekingspunten en er wordt nog volop
afgestemd met de gemeente (zie memo).
Er wordt ook afgestemd met andere partijen (m.n. KPO), want
gezamenlijk met de gemeente moet voor Roosendaal een
zorgvuldig besluit met passende oplossing worden gevonden.
Een gemeenschappelijke stichting huisvesting is ook mogelijk
(vgl. situatie Breda). Adviseur OBO is m.n. Van Oers accountants,
adviseur KPO is HEVO. Afspraak is dat GMR OBO onderliggende
adviesrapportage krijgt en toelichtende presentatie door Van
Oers, alvorens GMR tot besluitvorming wordt gevraagd.
“Binden en boeien”
Zie memo. Uitbreiding A-pool/Flexpool is een van de concrete
maatregelen waaraan nu wordt gewerkt. Met het aannemen
van zij-instromers is OBO terughoudend. Men mist vaak de
vereiste onderwijsexpertise en ervaring om op het door OBO
gewenste niveau onderwijs te geven. En we kunnen eenmaal
gecontracteerde salarissen maar één keer uitgeven.

➢

GMR volgt het proces.

Ter info
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6.

7.

8.

Wijzigingen in bestuur/Governance

Voortgang strategisch beleidsplan

Stavaza IKC-vorming, KC OBO, Klimroos

De wijzigingen in het bestuur worden doorgesproken.
Ad gaat met BAPO en heeft verlaging werktijdfactor
aangevraagd en wil dan voor ca. 3 dgn/week aanblijven.
Er zijn inmiddels diverse reacties ontvangen op de vacature van
directeur-bestuurder. Zorgvuldige uitvoering van de procedure
zal de nodige tijd vergen. Peter Buijs heeft als DB lid binnen het
bestuur de rol van voorzitter overgedragen aan
➢
toezichthoudend bestuurder Nico van Vlimmeren. Hiermee is dit
punt compliant met de 'Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs.' Een evaluatie t.a.v. het governance model zal
worden opgestart door een projectgroep en staat gepland voor
komend schooljaar.
Huidige conceptversie 6.0 SBP wordt behandeld.
Laatste wijziging betreft met name de laatste paragraaf
➢
(monitoring). De GMR wordt nu om instemming gevraagd.
Er is inmiddels een eerste concept projectplan (I)KC vorming
OBO. DB heeft deze reeds ingebracht bij het AB. Vanuit bestuur
wil men nog een keer een afstemmen met GMR omtrent
verwachtingen, mede gelet eerdere betrokkenheid en ideeën
vanuit GMR. Gezien de overdracht rol voorzitter heeft Nico van
Vlimmeren verzocht om afstemmoment met GMR fractie.
Zodra het concept projectplan dan klaar is ter discussie resp.
besluitvormingsrijp is, wordt deze in de GMR ingebracht ter
behandeling.

Naar besluitvormend overleg

Naar besluitvormend overleg

➢

Naar besluitvormend overleg

➢

Naar besluitvormend overleg

DB deelt mee dat continuïteit samenwerking met partner SKOWB
nog onzeker is. Evt. rol KC OBO is dan vraagpunt. Echter er is nog
geen beleid uitgewerkt/vastgesteld omtrent (I)KC OBO dus
beperkte manoeuvreerruimte, continuïteit is niet geborgd
(hooguit tijdelijke samenwerkingsovereenkomsten).
GMR was hier eerder duidelijk in.

9.

Procedure VOG /model gedragscode

Hoe is de verstandhouding met KOBER? Die is nu weer prima
aldus Ad. We werken op diverse locaties ook goed samen.
We hebben met alle educatieve partijen een goede
gespreksrelatie.
Bestuur stelt modelgedragscode voor en verplichte verklaring
omtrent gedrag voor ruimere kring dan tot nu toe. (zie bijlagen).
Vrijwilligers als overblijfouders dienen voortaan dus een VOG te
overleggen. OBO zal inhuur professionals (bijv. EDUX) niet om
OVG vragen, dat doen partners (bijv. EDUX) immers zelf. Het is
wel mogelijk een punt bij selectie/evaluatie samenwerking
partners. Onder voorwaarden kan de VOG gratis dan wel met
vergoedingsregeling worden aangevraagd.
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10.

Financiën / Concept jaarrekening en
bestuursverslag

Op 8 mei jl. zijn jaarrekening met bestuursverslag, en financiën
overall besproken met delegatie GMR (Ella, Laurens, René).
Er kwamen diverse vraagpunten in de bespreking aan bod die
zijn opgenomen in memo DB. Ook de vraagpunten die de
accountant zelf stelde zijn met ons gedeeld. De eenmaal
gecertificeerde jaarrekening wordt altijd gedeeld met de GMR.
Ofschoon nog niet alle antwoorden in detail definitief zijn
beantwoord heeft delegatie vertrouwen in financieel gevoerde
beleid en geeft de delegatie de GMR een positief advies t.a.v.
instemming met fin. verantwoording en het gevoerde fin. beleid.

➢

Naar besluitvormend overleg

RvH merkt -mede namens MR OBS De Regenboog- op dat de
liquide middelen wel ruim zijn. Ook de ratio’s zijn erg gezond.
Kan een deel van die middelen niet beter worden besteed aan
onderwijszaken i.p.v. als reserve te dienen terwijl door lage
rentestand sparen nauwelijks rendeert?
Bevestigd wordt dat geconsolideerde balans een gezond beeld
geeft, maar dat dit wel een optelsom is van vele scholen.
Per school wordt de exploitatierekening en balans bijgehouden.
Dit is punt voor MR. RB heeft deze cijfers ter inzage (ter
monitoring, en beoordeling belangrijke uitschieters per school.
Per school is de MR dan betrokken partij).
Zoals regelmatig besproken zijn de vergoedingen vanuit de
overheid beperkt en maken alle scholen jaarlijks hun begroting
op. Soms hebben scholen niet genoeg middelen om gewenste
investering of formatie te bekostigen en moeten zij dit uitstellen.
Hierdoor houden zij dan een positief exploitatiesaldo over, dat
wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de school. Na
enkele jaren kan men dit eigen vermogen aanspreken en kan
men een negatieve exploitatierekening (meer kosten dan
vergoedingen) opvangen door een deel van dat eigen
vermogen aan te spreken. Net als een spaarrekening thuis.
Individuele scholen kunnen ook incidenteel problemen
ondervinden (a.g.v. leerling opbouw, of acuut benodigde
investeringen (waarvoor zij zelf onvoldoende middelen heeft).
Dit kan dan worden opgelost doordat men (incidenteel) een
negatieve exploitatie begroot. Dit kan alleen maar dankzij het
feit dat de scholen samen in de stichting OBO zitten, en er
collectief een reserve wordt aangehouden. Daarbij heeft het
eigen vermogen een bufferfunctie om tegenvallers/risico’s op te
vangen. Ingeval de stichting een rentedragende lening wil
aangaan (bijv. na doordecentralisatie) zal de rente mede
afhankelijk zijn van de balansverhouding van de stichting (zgn.
risico-opslag in rente). Het is dus om meerdere redenen
verstandig om een gezonde buffer aan te houden. Anderzijds
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dient men bij begrotingsproces (en latere verantwoordingen in
(marap/jaarrekening) te bewaken dat de overheidsgelden per
school wel worden besteed voor het primair onderwijs en niet
onnodig worden opgepot of ondoelmatig worden besteed.
Zowel GMR (bovenschools) als MR (voor iedere individuele
school) hebben hier een eigen bewakende rol!
11.

12.

Bestuursformatieplan (BFP)

WVTTK/Rondvraag

Op 11 april is BFP door PGMR doorgesproken met Ernst Steffens.
De PGMR heeft een positief advies afgegeven.
Echter GMR heeft BFP nog niet ontvangen. Ook de PGMR niet.
➢
De oudergeleding heeft nu geen indruk maar is wel
belanghebbende (m.n. aantal begrootte docenten en groepen
op de scholen). Kan derhalve nu niet worden behandeld.
Schooladvies
Refererend aan nieuws in de media deze week, wordt gevraagd
naar impact van fouten in schooladviezen voor de OBO
scholen.

AG zal BFP mailen naar de secretaris

Er is een fout ontstaan bij het vertalen van de behaalde score
van een leerling op de eindtoets naar een passend middelbare
schoolniveau. Hierdoor hebben zij een onjuist toetsadvies
gekregen. Daarom moeten de toetsadviezen voor leerlingen die
de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of de AMN Eindtoets
hebben gemaakt opnieuw worden berekend. Leerlingen
hoeven de toets niet opnieuw te maken. De behaalde score is
namelijk wel correct. Dit is een heel vervelende situatie. Vooral
voor de leerlingen waarbij het mis is gegaan en hun ouders.
DB meldt dat dit ook OBO scholen betreft, en dat e.e.a. nog
nader wordt geïnventariseerd en de ouders z.s.m. via de school
worden geïnformeerd wat het nu precies voor hen betekent.

➢

Ter info

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoetsbasisschool/advies-eindtoets

AVG /privacyregelgeving en de praktijk
Via de oudergeleding wordt een praktijkissue ingebracht en
besproken. De communicatie met ouders en omgeving wordt
niet op alle scholen hetzelfde georganiseerd. Volgens de
(aangescherpte) procedures privacy -regelgeving wordt aan
ouders/verzorgers van een school gevraagd om toestemming
tot nemen resp. publiceren van foto’s van leerlingen (bijv.
facebook).
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Sommige ouders geven onbeperkt toestemming, anderen
beperken graag de publicatie van ongeziene foto’s, hetzij tot
binnen de schoolomgeving, hetzij in zijn geheel.
Praktijk is nu dat leerlingen op een school incidenteel wat
kunstmatig werden/ worden gescheiden, opdat alleen zij
waarvoor (onbeperkt) toestemming is gegeven op de foto’s
komen ingeval van een foto-shoot. Dit tot misgenoegen bij
betrokken kids (gescheiden van maatjes, wegens ontbreken
toestemming). Dit doet dan weer de wenkbrauwen fronsen bij
ouders en nu dus ook GMR leden. Vandaar verzoek aan bestuur
om de scholen hun procedures op dit punt nog eens te laten
evalueren, en dit te monitoren. Mogelijk kan binnen DOO (of evt. ➢
overleg ICT/AVG coördinatoren) van elkaar geleerd worden.
Bij diverse scholen binnen OBO zijn applicaties in gebruik voor
gecontroleerde oudercommunicatie (bijv. ParnasSys -Parro),
maar iedere school heeft haar eigen kenmerken t.a.v. de
informatieverzorging aan ouders en omgeving. Typisch een punt
om ook binnen de MR eens af te stemmen.
13.

Sluiting/ korte pauze voor besluitvormend
overleg

DB neemt dit mee in overleg
directeuren

Hartelijk dank aan DB voor de inbreng in het overleg.
Na korte pauze volgt besluitvormend overleg.
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