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Aanwezig: Ruut van Andel, René Blanker, Richard van Heeswijk, Eric van den Heiligenberg, Frans 

Hendrickx, Erica Jacobs, Belinde Maurits, Ella Meijer, Bart Vorster 

 

IKC Presentatie: Marc Embregts, Ad Goossens, Mariëtte Landzaat, Astrid de Schutter  

Afwezig: Elmar van Erve, Annemarie Gebraad, Sandra Sebregts 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

 Voorzitter opent deze ledenvergadering en heet een ieder van harte 

welkom. Fijn dat we vandaag te gast mogen zijn bij OBS de 

Boemerang.  

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen   

 Overeenkomstig de agenda is voor de pauze ruimte voor het HH-

reglement, mededelingen en wat verder ter tafel komt.   

Na korte pauze volgt dan de interactieve presentatie thema IKC door 

Karlijn Brouwers van Edux. De schooldirecteuren van OBO zijn 

uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen om zo meer informatie te 

verkrijgen omtrent dit actuele thema.    

 

Voorzitter:  

Ook dit jaar worden alle OBO medewerkers weer uitgedaagd om te 

komen tot een vernieuwend idee voor onze organisatie. Wie zijn idee 

indient kan meedingen naar de jaarlijkse OBO innovatieprijs (tot 

maximaal € 5.000). Voor de beoordelingscommissie  worden weer 2 

GMR leden gezocht. Belinde en Richard melden zich aan. 

(Procesbeschrijving staat in het kwaliteitshandboek in office 365).  

 

Secretaris:  

 

- Op 13 april a.s. is er de estafette staking.  

Vraag is hoe verloopt planning? Was de communicatie naar de 

ouders goed/tijdig?  

 

Tijdigheid planning en communicatie is voor zover bekend goed.  

Het ziet er naar uit dat een beperkt aantal scholen helemaal 

dicht gaat. OBS de Singel heeft ouders opgeroepen de kinderen 

thuis te houden (vooraf af te melden). OBS de Klimroos houdt 

juist een open dag voor potentiële onderwijzers en ouders om 

een les op proef mee te draaien. Een creatieve manier om 

aandacht te schenken aan het vak van docent.   

 

- Er is een voorstel met vergaderdata GMR schooljaar ‘18/’19 

opgesteld. Behandeling in volgende GMR vergadering (15 mei).  

 

- Eind maart is weer een “GMR INFO” verzonden naar de 

medezeggenschapsraden van de scholen. Deze is ook ter info 

naar GMR-leden gemaild, mede omdat je er op kan worden 

aangesproken. Doel is informatieverstrekking en verantwoording 

naar onze achterban, het faciliteren en stimuleren van meer 

open en pro actieve communicatie tussen GMR en MR, alsook 

meer uitstraling GMR (kan weer helpen bij werving nieuwe 
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kandidaten).  

 

- Er is een workshop medezeggenschap gepland op 22 mei. 

Planning is nog afhankelijk van aanmelding deelnemers.   

 

- IKC ontwikkeling.. 

Om te werken naar integrale kindcentra zoekt het OBO bestuur 

in eerste instantie strategische samenwerking met grotere 

regionale partijen (m.n. kinderopvang). Echter als blijkt dat 

grotere partijen onvoldoende willen bewegen richting een 

gezamenlijke aanpak resp. vernieuwd concept (ofwel rigide 

vasthouden aan bestaande aanpak en eigen dienstenaanbod),   

zoekt het bestuur naar alternatieve spelers en/of naar 

manoeuvreerruimte door in eigen beheer resp. via neven 

geschakelde rechtspersoon complementaire diensten te 

ontwikkelen. Die fase breekt nu aan. Het bestuur oriënteert zich 

nog op alle mogelijkheden met randvoorwaarden.     

 

- Inzake voorstel aanvulling functieboek met de functie van 

leraar-ondersteuner zal Ernst Steffens volgende GMR nog een 

nadere toelichting geven, waarbij punten GMR worden 

meegenomen.    

PGMR wordt primair aangesproken, maar volledige GMR mag 

uiteraard advies geven.  

- Omtrent het bestuurs-formatieplan zal traditiegetrouw weer een 

vooroverleg met de PGMR plaatsvinden, vooraf aan de GMR 

vergadering 15 mei. Het plan zal dus aan bod komen in de GMR 

vergadering die datum.  

 

- Mirjam Vlaming heeft besloten haar dienstverband bij OBO te 

beëindigen.  

 

3. Huishoudelijk reglement   

 Nader uitgewerkte concept tekst wordt doorgenomen. Ook het rooster 

van aftreden is nu ingevuld en wordt doorgesproken. Stramien met 

rooster is acceptabel voor de groep, met nog wel aantal open issues. 

Elmar (vanavond afwezig) heeft nog aantal adviezen gemaild.  

Tekst kan en mag nu verder door Richard, Ruut en René worden 

afgestemd, waarna finale versie nog ter vaststelling zal worden  

teruggekoppeld.    

 

 

 

 

 

 

4. WVTTK     

 Geen zaken ter behandeling nu  

Volgende GMR vergadering is op 15 mei a.s.  
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 Presentatie Integraal Kind Centrum     

 Interactieve sessie IKC door Karlijn Brouwers.  

De bijhorende power point presentatie zal achteraf worden toe gemaild.  

 

“Vorm”         versus        “inhoud”  

    |                                   |   

“etiket IKC”  versus  “visie op faciliteiten”  

 

 

Voor PPT: Zie bijlage!  

 

  

 Sluiting   

 Karlijn bedankt voor de passende presentatie met boeiende dilemma’s 

en discussies. Er is veel werk aan de winkel…  

Mariëtte bedankt voor de gastvrijheid bij OBS de Boemerang.  

Bedankt en allen wel thuis.  

 

   

 

 

 

 


