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Directeur-bestuurder (DB): Ad Goossens.
Afwezig: Judith Aardema, Belinde Maurits, Eddy Matthijssen, Bart Vorster
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NR.

AGENDAPUNT
1.

Mededelingen door het bestuur

TOELICHTING

ACTIE/BESLUIT

Bestuursvoorzitter Peter Buijs deelt de GMR mede dat directeurNaar besluitvormend overleg
bestuurder Ad Goossens een verzoek heeft ingediend om
minder te gaan werken, t.w. ca. 3 dagen per week.
Ad heeft BAPO opgebouwd en verzoekt hierbij nu neerwaartse
bijstelling deeltijdfactor. Ad blijft dan wel beschikbaar binnen het
bestuur voor ca. 3 dgn. per week. De GMR wordt gepolst. Zowel
bestuur als GMR gunnen hem werktijdvermindering, maar
achten continuïteit in bestuur ook belangrijk. Bij constructieve
samenwerking lijkt een geleidelijke soepele transitie hier goed
mogelijk. Er zal een nieuwe directeur naast Ad worden gezocht.
Zij zullen dan tezamen de kar trekken, waarbij de rol van de
opkomend directeur wel prominenter wordt. Eind schooljaar
‘19/’20 zal ook MT lid Financiën-personeel- huisvesting met
pensioen gaan. Continuïteit en tijdige overdracht van taken en
verantwoordelijkheden is ook hier een significant
aandachtspunt. De herpositionering van AD kan hier mogelijk
helpen een brugfunctie in te vullen (borging continuïteit). Er zal
een benoemingsadviescommissie worden samengesteld om
procedure werving en selectie nieuwe DB op te starten. GMR zal
hiervoor conform procedure 2 leden afvaardigen.
Door dit momentum en het nadenken over invulling van
opvolgend bestuurder(s), is evaluatie van de huidige opzet en
werking van het governance model actueel geworden.
Het bestuur wil het governance model heroverwegen. Daarom
wordt een projectgroep samengesteld -waarvoor ook 2 GMR
leden worden uitgenodigd-, die na evaluatie hierover dan een
adviesrapport kan samenstellen. Er is een procesbegeleider
beschikbaar vanuit VOS/ABB. (Tijdslijnen: Bestuur denkt zelf aan
mogelijke benoeming van een raad van toezicht eind
schooljaar ‘19/’20).
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2.

Opening vergadering

3.

Vaststellen agenda

4.

Vaststellen notulen vorig overleg d.d. 26-02-2019

5.
6.

Inventarisatie WVTTK/Rondvraag
Mededelingen
o

VZ/Secr.:

o

DB:

Zie bevestigingsmail namens bestuur d.d. 27 maart 2019 met
diverse bijlagen, en schrijven voor RvT 29 maart 2019.
De voorzitter, RvH, opent de overlegvergadering met DB en heet
eenieder welkom

- GMR overleg met directie
- GMR besluitvormend overleg
- GMR actielijst
Geen punten

De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld

- Secr:
Ingekomen post: geen ingezonden post
Aandacht voor invulling LV op 16 april.
Landelijke onderwijs staking 15/3
Er wordt stilgestaan bij de landelijke actiedag van 15 maart jl.
Insteek bij St. OBO W-BR was om aandacht te vragen voor
problemen in het onderwijs en waardering voor de leerkrachten.
Sommigen gingen hiervoor naar Den Haag, anderen bleven op
de scholen. Hoe de stakingsdag verliep bij de diverse
medewerkers en de OBO scholen is gepubliceerd op facebook.
Daarmee is transparantie en verantwoording naar de achterban
betracht.
Doordecentralisatie
Er zijn nog diverse besprekingspunten en er wordt nog volop
afgestemd. Derhalve nog geen concrete nieuwe ontwikkelingen
of plannen vandaag te melden. 16 april a.s. is er weer een
nieuwe vergadering met gemeente Roosendaal.

6.

Voortgang strategisch beleidsplan

7.

STAVAZA IKC-vorming (aanzet projectplan)

Huidige versie concept 4.0 SBP wordt behandeld.
OBO bestuurt de scholen op afstand, en doet hier bovenschools
richtinggevende uitspraken, die beloftes zijn naar de
stakeholders (m.n. leerlingen/ouders en medewerkers).
De scholen moeten deze beloftes concreet uitwerken in hun
schoolplannen (Integraal verantwoordelijk directeuren).
Zo wordt ruimte en verantwoordelijkheid voor nadere eigen
invulling en uitwerking decentraal bij de scholen neergelegd.
De schooldirecteuren werken het operationele (deel van het)
schoolplan dus verder per school uit.
Volgende vergadering in mei volgt definitief concept, waarvoor
instemming wordt gevraagd.
27 febr. jl. was er een presentatie omtrent projectmanagement
bij Jeugdzorg/ Ruut van Andel. Op 16 april zal Ruut dit

➢

Tussentijdse info, volgende versies
volgen
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8.
9.

FIN MARAP 2018
Concept jaarrekening en bestuursverslag

10.

Bestuursformatieplan (BFP)

11.
12.

Meerjarenbegroting /meerjarig fin. beleid
WVTTK/Rondvraag

onderwerp presenteren tijdens de ledenvergadering waarbij ook
bestuur is uitgenodigd. Verrijkt met concrete tips voor
projectplan en gevoerde gesprekken kan bestuur dan het
projectplan IKC vorming uitwerken.
Voor kindcentrum bij de Klimroos komt dit te laat. Hier zal m.b.v.
KC OBO/SKOWB kinderopvang met een peutergroep en BSO
worden aangeboden. KC OBO heeft evenwel beperkte
manoeuvreerruimte zolang er geen uitgewerkt beleid resp.
plan is vastgesteld.
Ter info, zie punt 9.
Ter info. In mei zullen de jaarrekening, het bestuursverslag, en
financiën overall worden besproken met delegatie GMR (Ella,
Laurens, René). Ankie zal dag en tijd afstemmen m.b.v.
“datumprikker”.
Momenteel nog geen concrete cijfers beschikbaar.
Op 11 april a.s. wordt BFP door PGMR doorgesproken met Ernst
Steffens.
Aandachtspunt is o.a. vergoeding zij-instromers (hebben feitelijk
vaak nog weinig kennis en geen ervaring) en contracten
studenten (policy is: nog geen vast contract).
Ter info, zie punt 9.
Huisvesting Willemstad
Er lijkt een agreement aan te komen om samen met Protestants ➢
Christelijk onderwijs op één locatie te komen. Dat betekent één
nieuw schoolgebouw voor deze twee scholen.

Ter info

MR-reglement
Hier is weinig bekendheid mee, is mogelijk aan update toe?
=> naar actielijst.
OBO academie
Onder het label OBO academie worden lezingen en sessies
georganiseerd ter inspiratie en verrijking van onze onderwijs
professionals en gasten. Donderdagavond 28 maart wordt een
lezing georganiseerd door Ivo Mijland in Rucphen. GMR leden
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
13.

Sluiting/ korte pauze voor besluitvormend overleg

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