BESLUITVORMEND OVERLEG GMR D.D. 4-10-2016
Aanwezig:
Frans Hendrickx, Erica Jacobs, Belinde Maurits, Sandra Sebregts, Annemarie Gebraad,
Bart Vorster, René Blanker, Elmar van Erve, Ruut van Andel.
Afwezig:
Eric van den Heiligenberg, Lian van Oosterhout, Richard van Heeswijk, Lambert de Haas.
BESLUIT/ACTIE
1.

Opening
De vergadering wordt voortgezet.

2.

Vaststellen agenda
Besluitvorming punten, zie stukken vergadering met directie; tevens
aandacht teamsessie, ledenraad, personele invulling taken/rollen GMR.

3.

Vaststellen notulen
De notulen van het overleg d.d. 28-06-’16 worden vastgesteld;
Aanw. Sandra Senden is abuis: Sandra is ultimo ’15 uit de GMR getreden.

4.

Mededelingen
De sollicitatieronde flexpool heeft inmiddels plaatsgevonden op 5 juli jl.
Twee GMR leden (vanuit ouder- resp. vanuit personeelsgeleding) hebben
cfm. afspraak geparticipeerd in de benoemingsadviescommissie.
Een aantal kandidaten is benoemd.

5.

N.a.v. overleg met directie


OBS Klaverblad: Deze school is per 1-8-2016 gesloten. De GMR is
samen met het bestuur opgetrokken in het proces, en staat achter het
bestuursbesluit. De stichting heeft alles wat in redelijkheid gedaan kon
worden geprobeerd, in haar streven de school en daarmee het
openbaar onderwijs in de kern Drimmelen open te houden. Er is
intensief overleg geweest met betrokkenen. De bekostiging van
overheidswege is nu echter gestopt. Er is wel een subsidie
vervoerskostenregeling voor de kinderen die naar de hoofdvestiging,
OBS De Windhoek in Terheijden (gemeente Drimmelen), zullen gaan
pendelen. Het kunnen garanderen van de continuïteit in kwalitatief
goed onderwijs en solidariteit in financiële zin zijn enkele van de vele
aspecten die hierbij hebben meegespeeld. Een lang en zorgvuldig
proces is doorlopen. We kunnen nu een langslepend dossier sluiten.
Met de sluiting is geen ontslag voor personeel gemoeid.



Management statuut: wordt nog nader bestudeerd.



Leswerk Vervangingsbeleid: Er zijn diverse vragen (o.a. rechtsvorm, en
-algemeen gesteld- omtrent de uitwerking van wet- en regelgeving in
concreet beleid). Er wordt advies ingewonnen bij de A.O.B. (via F.H.)



SPR: Er is een zeker begrip voor embargo t.a.v. informatievoorziening;
De GMR had liever een uitgewerkt besluitstuk gezien, waarin diverse
opties waren uitgewerkt, opdat beter meegedacht kan worden. GMR is
blij dat zorgpunten worden gedeeld en begrijpt dat bestuur op de rem
heeft getrapt inzake uitwerking overnameproces. We volgen het proces
graag, en verwachten t.z.t. een uitgewerkt besluitstuk zodra dit
relevant wordt.

Instemming
/positief advies
t.a.v. besluiten
sluiting OBS het
Klaverblad te
Drimmelen resp.
de voorzieningen.

Er is nog geen
opinie omtrent
mgmt-statuut
GMR wacht advies
A.O.B. af, daarna
voorbereiding
en petit comité
(m.n. P-geleding).
GMR volgt proces
inzake SPR, en
wacht nu nadere
info bestuur af.

GMR heeft o.a. adviesrecht bij duurzame samenwerking en bij inkrimping of
uitbreiding; ze heeft instemmingsrecht bij o.a. fusie, als (een deel van)
SPR zou worden overgenomen of hierin zou worden geparticipeerd, en t.a.v.
onderwijskundige doelstellingen (i.c. peuteronderwijs).
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6.

7.

Voorstel vakantierooster ’17/’18: Zoals gebruikelijk wordt een voorstel
vakantierooster voor de regio voor volgend schooljaar voorgelegd.
GMR is akkoord.

GMR gaat akkoord
met voorstel
vakantierooster

WVTTK


Teamsessie 9 september jl. in Mariadal was geslaagd, interessant en
aangenaam, met dank aan de organisatie.



Overdracht en invulling van de rollen van voorzitter (Ouder-geleding)
en secretaris (Personeel-geleding) wordt besproken. Ieder zal hierover
nadenken.



De geplande ledenraad (GMR leden) op 18 oktober a.s. zal als thema
krijgen “versterking bestuurskracht.” Gelijknamig wetsvoorstel is
inmiddels door de 2e en 1e kamer. Een vertegenwoordiger van de
A.O.B. zal ons bijpraten over inhoud en consequenties. Na afloop
wvttk. Frans onderhoudt contact met A.O.B. en reserveert ruimte op de
Vijfhuizenberg.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Allen bedankt!
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Vergaderdata schooljaar 2015/2016
28 juni 2016

Regulier

Voorstel Vergaderdata schooljaar 2016/2017:

Vergaderdata schooljaar 2016/2017
4 oktober 2016

Regulier

18 oktober 2016

Ledenvergadering (onder voorbehoud)

8 november 2016

Regulier

13 december 2016

Regulier

7 februari 2017

Regulier

21 maart 2017

Regulier

11 april 2017

Ledenvergadering (onder voorbehoud)

16 mei 2017

Regulier

20 juni 2017

Regulier
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