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NR

AGENDAPUNT

TOELICHTING

01

Vooroverleg GMR leden

Zoals besloten in de ledenvergadering van 11 april jl. vindt er
voortaan vooraf aan de GMR vergadering een vooroverleg plaats
(zonder dir. bestuurder), waarin de leden onderling issues en vragen
kunnen afstemmen, opdat de vergadering efficiënter en
effectiever kan plaatsvinden (verder buiten de notulen).
Er is vanavond 1 toehoorder aanwezig.

02

Opening vergadering

De voorzitter, RH, heet eenieder van harte welkom.
De geplande GMR vergadering van 21 maart werd geannuleerd
omdat er sinds de vorige GMR vergadering van 21 februari
nauwelijks of geen nieuwe ontwikkelingen resp. voorstellen te
bespreken waren resp. besluitrijp waren voor de GMR.
Op 11 april was er een GMR ledenvergadering (i.e. GMR-leden
zonder bestuur). Verwezen wordt naar betreffende notulen.

03

Vaststellen agenda

Korte résumé besprekingspunten, agenda ongewijzigd vastgesteld.

04 1) Notulen voorgaand overleg

Onderstaand vermelde notulen worden ongewijzigd goedgekeurd
en vastgesteld…
- GMR Overleg met directie d.d. 21-2-2017;
- GMR Besluitvormend overleg d.d. 21-2-2017;
- GMR Ledenvergadering d.d. 11-4-2015.

ACTIE/BESLUIT



Notulen vastgesteld
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05 2) Rondvraag
06 3) Mededelingen
- Vanuit bestuur

BV, BM en RB melden zich voor de rondvraag.
a) Het proces van invulling van de formaties op de scholen is
inmiddels ver gevorderd. De personele begroting is reeds in
april door de GMR geaccordeerd. De vaststelling van het
aantal formatieplaatsen per school is nu ook vrijwel rond
(inspraak op MR niveau).
Op 7 juni a.s. zijn net als vorig jaar weer de
sollicitatiegesprekken voor leerkrachten voor in de OBO
invalpool. Uitnodiging GMR voor deelname aan de
benoemingsadviescommissie volgt binnenkort
(1 personeelsgeleding + 1 oudergeleding).
b) De jaarrekening is in concept gereed. Er is een positief
exploitatiesaldo. RB + BV/RH zullen als afvaardiging de
jaarcijfers en het accountantsrapport bespreken met
dir. bestuurder en controller (aparte meeting).
c) Op 29 mei a.s. vindt gesprek plaats met het bestuur.
Bestuur was niet beschikbaar voor het bijwonen van de GMR
op 20 juni. Daarom zullen RH + RB (+ RvA indien beschikbaar)
als delegatie GMR de bestuursvergadering bezoeken.
d) Het GMR reglement dient nog aangepast op de “Wet
versterking bestuurskracht”. De GMR maakt graag gebruik
van aanbod DB om dit door secretariaat St. OBO te laten
voorbereiden. AG zal secretariaat vragen voorstel uit te
werken en toe te zenden. Namens de GMR zal EvE stukken
voorbereiden, i.e. nakijken welke documenten t.a.v. GMR het
betreffen, welke aan een update toe zijn, en opinie omtrent
voorstel dan wel andere suggesties.
N.B.: Eindopbrengsten
AG meldt voorts dat de voorlopige scores bekend zijn. Veelal
bevredigende scores, een tweetal scholen zouden mogelijk
onvoldoende kunnen gaan scoren echter de correctie is nog niet
definitief verdisconteerd in de scores. Bij volgend GMR overleg zullen



Volgens actielijst 11-4-´17



Naar actielijst
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de uiteindelijke scores worden aangeleverd ter afstemming GMR.
Landelijke opties voor meting van resultaten zijn naast Cito de IEP
eindtoets of route8. Vanaf ’16 gebruikt een beperkt aantal OBO
scholen de IEP eindtoets. Route8 wordt landelijk nog slechts beperkt
toegepast. Iedere school mag zelf bepalen welke methode men
kiest (advies of inspraak op MR niveau van de school).
-

Vanuit leden

BM meldt dat eerder besproken mogelijke kandidaat voor
secretariaat niet aanwezig is i.v.m. overplaatsing naar een andere
school binnen de stichting OBO-W.Br. Gevolg zou zijn dat deze
school meerdere personeelseden in deze GMR zou hebben hetgeen
-mede gezien facilitering- als minder gewenst wordt beschouwd.



naar besluitvormend
overleg

07 4) Bestuursrapportage 2016

Betreft toelichting voortgang 2016 van de (jaar)doelstellingen vanuit
strategisch plan.



naar besluitvormend
overleg.

08 5) Sociaal veiligheidsplan

De scholen hebben (dit is inmiddels ook wettelijk ingebed) een
inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren en
te monitoren. De scholen zijn verplicht -voor zover dit nog niet goed
was geregeld- een veiligheidsplan uit te werken (anders geldt
biigaand verplichte format), met o.a. een anti-pest methode en
-coördinator, en dit dient gemonitord te worden.
De onderwijsinspectie zal op haar beurt hier weer op toezien.
Nadere uitwerking van het aangeleverde protocol geschiedt per
individuele school (medezeggenschap op niveau MR). Monitoring
door St. OBO m.b.v. kwaliteitszorgsysteem WMK (werken met
kwaliteit).



Naar besluitvormend
overleg.

09

Vertegenwoordiging ouders OPR In de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband
6) SWV PO
Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO 3002) zit Mevr.
Peggy Brocatus als oudervertegenwoordiger vanuit de Stichting
OBO. Peggy zit in de MR van OMBS ZieZo maar zal gaan uittreden.
Haar vraag was of zij dan nog langer oudervertegenwoordiger kon
zijn. Daarbij zou haar dochter in groep 8 zitten. De vraag of Peggy
nog gelegitimeerd in de OPR kan blijven wordt nu (via bestuur SWV)
door DB aan de GMR voorgelegd.
Na beraad en afstemming -deels buiten deze vergadering om- komt
de GMR met opinie:
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-

-

-

10

Verantwoordelijkheid /aansprakelijkheid ouders/leerkrachten
bij schoolactiviteiten
7) (zie mail van/aan MR ZieZo)

Benoeming Peggy als ouder-lid OPR is tijdens oprichting van
SWV door bestuur afgestemd met GMR omdat medezeggenschapsreglement SWV PO 3002 nog niet def. was uitgewerkt
c.q. vastgesteld. GMR was positief.
Inmiddels is medezeggenschapsreglement SWV vastgesteld.
De MR-en zijn conform dit reglement kiesgerechtigd t.a.v.
benoeming lid OPR. Het lidmaatschap MR is dus relevant voor
de kiesgerechtigdheid. Voor de verkiesbaarheid als OPR lid is
het geen vereiste om lid te zijn van een MR.
Reden tot beëindiging lidmaatschap OPR is wanneer men
geen ouder (hier: vanuit OBO) meer is. Peggy heeft evenwel
nog een zoon op OMBS ZieZO gedurende schooljaar ‘17/’18.
Er is derhalve geen reden om het lidmaatschap van Peggy
nu tussentijds te beëindigen. Er is ook geen reden om nu de
MR-en hierover te consulteren (anders dan via deze notulen).
De inzet en betrokkenheid OPR wordt zeker gewaardeerd en
GMR OBO zoekt ook komend jaar weer graag de verbinding.

Vanuit de MR ZieZo zijn vragen gesteld omtrent aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid leerkrachten en ouders (m.n. bij schoolactiviteiten). Hierover is tijdens de ledenvergadering al gesproken.
De GMR bespreekt beleid en maatregelen t.a.v. risico’s,
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uitvoerig met DB en hecht
aan zorgvuldigheid en duidelijkheid naar betrokkenen.
Door OBO wordt periodiek (update om de 4 jaar) een risico
inventarisatie & evaluatie (RI&E) opgesteld door extern
gecertificeerd deskundigen. Dit wordt doorgenomen met ARBO
aanspreekpunt en directeur.
Vanuit OBO is in het DOO met de directeuren tezamen DB en MTleden gesproken over risico’s en aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid. Na consultatie juridische afdeling VOS/ABB is
destijds ook een katern hierover verspreid.
De school c.q. leerkrachten en/of ouders zijn niet direct
verantwoordelijk/aansprakelijk ingeval van schades of ongevallen
(veroorzaakt door andere leerlingen of derden). Wel zodra sprake
zou zijn van onrechtmatig handelen. Cruciaal is dat de school de
regie heeft en instaat voor een veilig schoolklimaat en haar
zorgplicht actief invult. Vaak draait het om voldoende toezicht.
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Geadviseerd wordt om zorgplan en katern van VOS/ABB te
bespreken in de MR-en met de schooldirecteur. Doelstelling is
uiteraard voorkomen. Nochtans is het goed te weten dat ingeval
van toepassing bij schades/calamiteiten er wel verzekeringen zijn
afgesloten op OBO niveau die de aansprakelijkheid afdekt voor
leerkrachten en ouders die namens de school als
vrijwilliger/begeleider optreden.
OBO heeft o.b.v. risico inventarisaties een mix van diverse
verzekeringen afgesloten (bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, SVI-plus (mede- inzittendenverzekering), en
rechtsbijstandverzekering. AG zal nog een recapitulatie hiervan doen
toekomen aan GMR ter nadere informatie en afstemming.
(Mail ZieZO is overigens reeds beantwoord na (tussentijdse)
afstemming GMR met DB).
11 8) Klokkenluidersregeling

De overlegde conceptregeling in GMR d.d. 21-2-2017 is destijds
afgestemd, een aantal overdachte aandachtspunten wordt nu
nader besproken. Het betreft m.n. de te benoemen
vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Voorkeur is om uiteindelijk één
extern onafhankelijke VPI te benoemen (met gefaciliteerde
onkostenregeling) met instemming door GMR.
DB is hiermee akkoord, en zal aangepast voorstel laten inbrengen
voor volgend GMR (20 juni).

12 9) Stand van zaken SPR/IKC

Er is voor deze vergadering een lijst ingebracht “Bevindingen
directeuren Roosendaalse scholen inzake overname SPR door
Kober”. Hieruit blijken diverse ervaringen per school, sommige zaken
lopen goed, sommige niet. Er zijn ook vragen, issues en zorgen.
De samenwerking met Kober dient nog nader te worden uitgewerkt.
DB werkt hieraan. Een IKC nota volgt nog.

13

Zie actielijst: bijlage

14

Doornemen actielijst met DB
(komt terug in besluitvormend
overleg)
WVTTK/Rondvraag

-



Actielijst



Actielijst

BV/BM : Er zijn juryleden vanuit GMR gevraagd voor de
jaarlijkse innovatieprijs. 1 lid uit oudergeleding en 1 lid uit de
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personeelsgeleding, vermits men niet verbonden is aan een
school die een eigen inzending heeft (zie procesbeschrijving
innovatieprijs in OBO kwaliteitshandboek). Planning: 7 juni a.s.
BV en BM zijn als kandidaat beschikbaar.
Vraag BV: Wanneer komen de stukken/inzendingen?
Antwoord: z.s.m. na 31/5.
-

RB: Vandaag staat een krantenartikel in BNdeStem over OBS
De Regenboog te Oudenbosch. Er is € 400.000 aan
herstelkosten dak gemaakt wegens reconstructiefouten bij
verbouwing dak destijds. Gemeente Halderberge was niet
bereid dit volledig te vergoeden. Uitstel was geen optie
(lekkages), de aannemer is reeds failliet. Hierdoor belangrijk
deel van de kosten gedragen door OBO. Vraag is nu hoe
wordt dit verwerkt? Antw.: t.l.v. voorziening groot onderhoud,
nader af te stemmen bij bespreking jaarrekening.

DB: Invitatie jaarlijkse OBO BBQ, deze is vastgelegd op 30 juni a.s.
(zaal Donkenhof). Voltallige GMR weer van harte welkom!
15

Sluiting

Hartelijk dank aan directeur-bestuurder, korte pauze voor het
besluitvormend overleg.
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