BESLUITVORMEND OVERLEG GMR 26-11-2019
St. OBO West-Brabant

Aanwezig: Judith Aardema, Ruut van Andel, Laurens van Asten, René Blanker, Sherida Edam, Eric van
den Heiligenberg, Tessa van Kaam, Dennis van Lonkhuizen, Belinde Maurits, Ella Meijer, Sandra Sebregts;
Afwezig: Erica Jacobs.

BESLUIT/ACTIE
1.

Opening

Besluitvormend overleg wordt geopend.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3.

Agenda ongewijzigd
vastgesteld.

Besluitvormings-/besprekingspunten vanuit overlegvergadering
(4)

- Notulen vorig overleg

Notulen zijn in de overlegvergadering ongewijzigd vastgesteld.
(6) - Mededelingen overlegvergadering

o

o

o

Ontvangen brief van voorzitter AB d.d. 25 -11-2019
Gesprek n.a.v. schrijven dat GMR leden gisteren hebben
ontvangen vanuit bestuur. Brief komt bij de leden wat merkwaardig
over. Advies is om zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de
communicatie hierover.
Formatie bestuurskantoor wordt als attentiepunt onderkend.
Ingekomen brief met vraag ruimte eigen vermogen
Vraag naar ruimte in eigen vermogen is adequaat behandeld, verder
als actiepunt opnemen zoals geformuleerd in overlegvergadering.
Stakingsdag 6 november jl.
De GMR vindt het niet chique dat personeel dat heeft gestaakt op 6
november niet blijkt te zijn uitbetaald, terwijl hierover wel vooraf met de
GMR is gesproken. Daarbij werd toegezegd dat OBO zou doorbetalen bij
aantoonbaar staken (zie notulen GMR vergadering 1 oktober jl.).
De GMR is hierover ook niet tussentijds benaderd.
Hoe worden uitgespaarde loonkosten aangewend? De GMR wil dit
kunnen kortsluiten met bestuursbesluit.
Looninhouding bij staken is op zich niet vreemd en goed recht van de
werkgever. Maar looninhouding na eerdere toezegging van
loondoorbetaling is niet chique.
De omstandigheden waren hier overigens wel wat verwarrend.

➢

Terugkoppelen

➢

Actielijst

➢

Afkeurend
advies
terugkoppelen

P.S. zie voetnoot.
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o

Stavaza actiepunten
Deze zijn nog niet of nog onvoldoende afgewerkt en blijven nu nog
openstaan (follow-up volgende overlegvergadering).

➢

Actiepunten
blijven nog
openstaan

➢

Conceptrapport
ter kennisname,
wordt positief
ontvangen.

➢

Fin. Commissie

➢

Akkoord, ter
kennisname
aangenomen

➢

Deels
instemmend,
doch afwijkend
advies t.a.v.
meivakantie!

Punt werkverdeling samen met invalkrachten uit de invalpool blijft nog
een issue.
T.a.v. begeleiding en coördinatie stages/opleidingsplaatsen zou het
prettig zijn om - ook met andere hogescholen, e.g. AVANS, - tot een
goede afstemming te komen. Dit sluit weer aan op doelstelling “binden
& boeien” (instroom en behoud goed personeel voor de OBO scholen.)
(7)

- Concept rapportage inspectie onderwijs ’19
Ok zie tekst overlegvergadering.

(8)
(9)

- Bestuursrapportage jan. t/m juli 2019 en
- Concept begroting en meerjarenbegroting

De GMR maakt graag gebruik van de uitnodiging om begroting en
financials als gebruikelijk weer en petit comité te behandelen.
Delegatie: Ella, René, en Laurens.
We ontvangen hiervoor wel nog graag de begroting van
“Bestuurskantoor” en “Gezamenlijke Kostenplaats”, en het tarief per
leerling dat conform kaderbrief in overleg met de GMR + DOO dient te
worden vastgesteld.
(10) - Stavaza projecten (HV- IKC- GOV)
Ok zie tekst overlegvergadering.
(11) - Vakantierooster ‘20/’21

De GMR besluit tot eerder besproken advies om de meivakantie
te houden van 3 t/m 14 mei (zie overlegvergadering).
Zij stemt in met de overige vakantieplanning en vakantiedagen.
Zie tekst overlegvergadering.
(12) - WVTTK/Rondvraag
-
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4.

Wervingsprocedure OGMR lid

Reeds besproken in overlegvergadering.
Procedure loopt, sluitingdatum vacature 31/12.
5.

Reglement
vastgesteld,
Statuut niet in
behandeling.
Actielijst
bijwerken.

➢

Vastgesteld

➢

Akkoord, door
GMR ook
positief
ontvangen.

➢

Overleg
vasthouden

Terugkoppeling overleg AB-GMR

Communicatie met AB verloopt nu prettig. Er was ook positieve respons op de
gezamenlijke inspiratiesessie (invulling ledenvergadering voorjaar ‘19).
Enig attentiepunt is nog wel dat GMR al een tijd meer transparantie wenst t.a.v.
de bestuursvergaderingen. GMR wil inzage agenda bestuursvergaderingen en
verantwoording via notulen (betreft wettelijk publieke informatie en is evt.
openstaande vergadering voor toehoorders).
(Insteek is evenwel dat we dit willen als partner geleding binnen de stichting, niet
omdat het elders gebruikelijk is of wettelijk afdwingbaar is).
8.

➢

Vaststellen verslag GMR

Ongewijzigd vastgesteld.
7.

Akkoord/ter info

Vaststellen reglement/statuut GMR

Laatste versie reglement wordt door Ruut nog aan secretaris bevestigd/gemaild.
Wordt vastgesteld door GMR. HH-reglement was eerder reeds vastgesteld.
De GMR wil nu geen energie steken in update medezeggenschapstatuut. Beter
behandelen eerst nadat meer duidelijkheid is t.a.v. de Governance structuur.
6.

➢

Any other business en rondvraag
-

9.

Sluiting

Op 17 december a.s. is er een extra ingelaste GMR bijeenkomst;
Oriëntatie/presentatie Governance project.
De eerstvolgende reguliere GMR-vergadering is op 21 januari a.s.
op de Vijfhuizenberg 157 Roosendaal om 19.30 uur.
Zie tabel vergaderdata schooljaar 2019/2020.

Fijne decembermaand
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P.S.
Voetnoot secretaris “Verloop stakingen 6 november 2019”

In september zijn door de AOb en andere bonden landelijke onderwijsstakingen aangekondigd.
Op 1 oktober is dit door DB en GMR besproken in de overlegvergadering.
Er is toen afgestemd, en toegezegd, dat stakend personeel OBO zou worden doorbetaald.
Op 1 november wordt een convenant gesloten om € 460 mln. extra te investeren in onderwijs, en
wordt de staking afgeblazen door voorzitter AOb Liesbeth Verheggen.
Het onderhandelingsresultaat wordt echter als onvoldoende gezien en niet geaccepteerd door de brede
achterban. Het hoofdbestuur AOb neemt dan afstand van het convenant dat de bonden en werkgevers
hebben afgesloten met minister Arie Slob, waarop voorzitter AOb Liesbeth Verheggen aftreedt als
bestuursvoorzitter. De stakingen op 6 november gaan vervolgens toch wél door.
Referenties:
https://www.globalinfo.nl/Nieuws/landelijke-staking-basis-en-voortgezet-onderwijs-6-november-2019-den-haag
https://www.aob.nl/nieuws/aob-voorzitter-liesbeth-verheggen-treedt-af/
https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2019/11/Verklaring-Liesbeth-Verheggen.pdf
https://www.aob.nl/nieuws/staking-op-6-november-gaat-door/
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/cnv-onderwijs-roept-leden-po-en-vo-op-in-januari-twee-dagen-te-staken/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cao-onderhandelingen-basisonderwijs-mislukt~b3f9f276/

Overleg
vergadering
met DB

GMR Vergaderdata
Schooljaar
2019/2020
Datum
03-09-2019
01-10-2019
29-10-2019
26-11-2019
10-12-2019

1
2
3
4
Tel. call
secr.
5
21-01-2020
6
03-03-2019
7
31-03-2020
LV
14-04-2020
8
12-05-2020
9
02-06-2020
10
30-06-2020
Schooljaar 2019-2020 begint op 19 aug.
Herfstvakantie 14 oktober
Kerstvakantie 23 december
Voorjaarsvakantie 24 februari
Meivakantie 20 april tot en met 5 mei
Zomervakantie 2020 13 juli 2020
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