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Schooljaar 2014-2015

Betreft :  GMR 

Datum :  31-03-2015 

         

  

 

 

 

 

 

Aanvang: 19.30 uur       Overleg met directeur-bestuurder 

21.00 uur       Besluitvormend deel in afwezigheid van  

            Directeur-bestuurder 

Sluiting: 22.00 uur    

Afwezig:  Eric, Lian, Heleen, Sergei (z.b.), Ruut van Andel (Oudergeleding – Boemerang) 
Aanwezig:  Elmar van Erve (Oudergeleding – Wending) 
  Sandra Sebregts (Personeelsgeleding – Wending) 
  Ernst Steffens (vanwege vakantie Ad Goossens) 
  Belinde, Erica, Sandra, Richard, Bart, René, Frans(notulen). 

 

 nr Onderwerp Actie / besluit 

   

01 Opening  

02 Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld 

 

03 Verslag  03-02-2015 

Het verslag van deze bijeenkomst is zonder wijzigingen vastgesteld 

 

04 Rondvraag 

Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag 

 

05 Mededelingen: 

Directeur bestuurder 

De GMR volgt de ontwikkelingen rondom de instandhouding van Het Klaverblad. Het is helaas in het geheel niet zeker 

dat de school het benodigde aantal van 23 leerlingen per 1 oktober zal gaan halen. De raad van de gemeente 

Drimmelen heeft wel besloten mee te betalen aan het openhouden van de school gedurende het schooljaar 

2015/2016. Voor dat schooljaar zal de bekostiging vanuit het ministerie nog voortgezet worden. Daarna vrijwel zeker 

niet meer. 

 

Over de begroting 2015 hebben Ernst en René op 8 april een afsluitend gesprek gepland. René is hierbij 

gemandateerd door de GMR om dit stuk namens de GMR af te tikken. 

 

Over de concrete invulling van de wijzigingen in personeelsbeleid die voortvloeien uit de nieuwe cao, wordt met de 

PGMR een aparte afspraak gemaakt, om deze te bespreken. 

 

Over het beleidsstuk Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders neemt de GMR in haar besluitvormend deel 

een standpunt in. 
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06 Werkkostenregeling 

Op de begroting van OBO gaat het in deze over een bedrag op jaarbasis van ongeveer € 120.000,-  

Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving zal er een kleine aanpassing aan het huidige beleid toegepast gaan 

worden. In de praktijk zal deze wijziging vooral gezien worden bij de ‘fietsenregeling’. 

Het komt er op neer dat vooraf aanvraag gedaan moet worden bij het bestuurskantoor, indien iemand gebruik wil 

maken van aanspraak op vergoeding. Het kantoor geeft dan fiat, of laat weten dat het voor dat jaar beschikbare 

bedrag al uitgekeerd is en dat de aanvraag door zal schuiven naar het volgende jaar. Doel is het beheersen van de 

beschikbare gelden. 

De andere onderdelen van de werkkostenregeling zullen ongewijzigd blijven. 

 

Over het beleidsstuk Werkkosten regeling neemt de GMR in haar besluitvormend deel een standpunt in. 

 

 

07 Jaarrekening GMR 

Dit onderdeel van de vergadering wordt doorgezet naar het besluitvormend deel. 

 

 

08 Strategisch beleidsplan 

Er was een vraag over de beknopte formulering m.b.t. omgangsvormen (blz. 17). Ernst wees er daarover op dat er 

een uitgebreid veiligheidsprotocol OBO is (zie handboek) dat dit onderdeel volledig dekt. 

Er ontstond enige gedachtewisseling over de ver doorgevoerde autonomie van onze scholen enerzijds en de 

mogelijkheden die collectiviteit en samenwerking juist kunnen bieden op bijvoorbeeld het gebied van centrale 

inkoop. Tot concrete aanbevelingen aanpassen tekst van het beleidsplan leiden deze echter niet. 

 

 

09 Bestuursrapportage 2011- 2014 

De GMR heeft geen verdere vragen of aanmerkingen met betrekking tot dit stuk, die op dit moment van de 

vergadering aanleiding tot bespreking geven. 

 

 

10 Evaluatie governance 

Er wordt een korte samenvatting gegeven van het constructieve en open overleg dat de GMR tijdens haar 

bijeenkomst van 24 maart had met 2 leden van het bestuur. 

 

 

11 Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 

 

Notulen opgemaakt door Frans 


