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Aanwezig: Judith Aardema, Laurens van Asten, René Blanker, Sherida Edam, Eric van den 

Heiligenberg, Erica Jacobs, Tessa van Kaam, Dennis van Lonkhuizen, Ella Meijer 

Afwezig: Ruut van Andel, Belinde Maurits, Sandra Sebregts, Eddy Matthijssen  

 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

 Besluitvormend overleg wordt geopend.   

2. Vaststellen agenda    

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld  Agenda ongewijzigd 

vastgesteld  

3.  Werving lid oudergeleding   

  Voorzitter zal wervingsprocedure vacature oudergeleding binnenkort 

opstarten wegens aftreden Eddy.  

➢ Actielijst  

4.  Besluit- en besprekingspunten vanuit de overlegvergadering   

  

o Notulen  

Notulen van het besluitvormend overleg d.d. 3 september jl. zijn 

reeds ongewijzigd vastgesteld in de overlegvergadering.  

 

o Project IKC-ontwikkeling   

Indien OBO de backoffice voor KC-OBO wil uitbesteden voor een 

periode tot einde schooljaar ‘19/’20 (met evt. optie tot 

verlenging) dan is de GMR akkoord. De projectgroep IKC-

ontwikkeling kan dan in alle rust een visie en beleid ontwikkelen 

voor de IKC-ontwikkeling bij OBO. Alle opties staan nog open.  

Uitbesteding backoffice aan een professionele partij in de 

kinderopvangbranche met beperkte verplichting (tijdelijk 

contract) laat dan alle opties voor de toekomst nog open.  

Dit geeft rust en meer zekerheid dat de dienstverlening in de 

tussentijd op voldoende goed niveau blijft.    

o Huisvesting   

GMR behandelt besproken punten uit de overlegvergadering. 

Idee van GMR is dat lange termijn visie op huisvesting en  

daarop aansluitend lange termijn huisvestingsbeleid alle  

aandacht verdient. >Zie verslag overlegvergadering.       

 

Indien het onroerend goed rechtstreeks door OBO zou worden 

overgenomen van de gemeente m.b.v. externe financiering 

betekent dit meer decentrale vrijheid, maar ook meer risico voor 

OBO. Consequentie van volledige DDC is dat naast het juridisch 

eigendom ook het economisch eigendom bij OBO (of een 

tussenliggende entiteit) komt. Dit betekent voor de balans een 

actiefpost onroerend goed tegenover financiële verplichtingen/ 

schulden en risico’s. Gevolg is een verslechtering van de 

solvabiliteit. Het eigen vermogen fungeert als een buffer om 

deze risico’s op te vangen.  

  

➢ Notulen 

ongewijzigd 

vastgesteld  

 

 

 

➢ Akkoord  

uitbesteding 

backoffice 

beheer KC-OBO 

tot eind 

schooljaar  

    

 

 

 

 

➢ Proces wordt 

gevolgd  
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o Project evaluatie Governance OBO   

Project start up 5 nov. wordt afgewacht. Input reeds besproken 

tijdens vooroverleg.   

 

o Besluitvorming t.a.v. RSV Breda eo (SWV PO 3003)  

De wijzigingen in de governance structuur (omzetting van 

stichting naar vereniging) en de bijgaande maatregelen zijn 

doorgesproken. Ten aanzien van benodigde 

besluitvormingspunten m.n. punt 5 a,b,c, (zie brief RSV BREDA 

EO met bijlage) heeft de GMR ingestemd, met dien verstande 

dat GMR OBO wel pleit voor de borging van onafhankelijke 

toezichthouders binnen de nieuwe governance structuur.  

Óf danwel in hoeverre dit is/wordt ingeregeld bij de nieuwe 

vereniging RSV BREDA EO was bij de vergadering niet goed 

helder. Vandaar die extra noot/pleitbezorging.  

 

o Implementatie AVG  

GMR besprak dit vorig keer (3 sept.) met Ernst Steffens, die heeft dit 

nagevraagd en ook beantwoord… 

 

 

 

Openstaand actiepunt is evenwel dat met DOO nog zou worden 

besproken hoe praktische richtlijn op te stellen t.a.v. privacy/ 

fotobeleid, omdat nu een onwenselijke praktijk is ontstaan dat 

de “kids zonder toestemming” bij gelegenheid soms kunstmatig 

van de groep worden afgescheiden i.v.m. compliance aan 

beleid.   

Men wil zich enerzijds wel open aan de buitenwereld tonen, 

maar daar moet wel een praktische en adequate policy voor 

worden bedacht. Bijvoorbeeld ouders geven niet vooraf 

toestemming tot publicatie, omdat men de te publiceren foto’s 

immers niet eerst heeft gezien, en bang is dat een ongelukkige 

onflatteuze foto op internet zoon-/dochterlief levenslang zou 

kunnen blijven achtervolgen.  

Over een praktische policy (bijv. foto’s pas extern publiceren na 

toestemming verantwoordelijke ouder/verzorger) zou nog 

worden gesproken. De systeeminrichting is hierbij ook mogelijk 

aandachtspunt.   

Als iedere school hier eigen wiel moet uitvinden wordt het erg 

lastig.. maar op stichtingsniveau kan mogelijk een goede 

oplossing worden ingeregeld?  

 

 

 

➢ 5/11 afwachten  

 

 

 

➢ Instemming 

voorgenomen 

besluit RSV 

Breda met pleit 

voor borging 

onafhankelijke 

toezichthouders 

in nieuwe 

governance 

structuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Actiepunt DB 

eerstvolgend 

overleg 

afstemmen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  
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o ERD vervangingskosten / vervangingsfonds   

Draagvlak voor gedeeltelijk eigen risicodragerschap 

vervangingskosten als principe is na behandeling van dit 

onderwerp in juni bij GMR geen probleem.   

In juni werden reeds varianten ERD in GMR behandeld met 

rekenvoorbeelden; welke variant er nu als keuze uit is gekomen 

is bij de GMR echter nog niet helder. 

Alle aanwezige PGMR leden stemmen in met ERD en Eric heeft 

namens PGMR instemmingsformulier ERD getekend.  

Getekend formulier kan via secretaris naar DB.   

o Gedragslijn OBO t.a.v. stakingsdag 6 november a.s. 

De GMR is akkoord met de uiteengezette gedragslijn.  

 

 

➢ Instemming 

PGMR met ERD;  

Getekend 

formulier retour.  

 

Navraag variant 

bij DB GMR.   

 

 

 

 

 

 

➢ Instemming  

5.  Vaststellen reglement/statuut GMR   

 Behandeling eerstvolgend overleg   

6.  Vaststellen verslag GMR   

 Behandeling eerstvolgend overleg   

7. Any other business en rondvraag   

 -   

8.  Sluiting   

 De eerstvolgende GMR-vergadering is op 29 oktober a.s.  

op de Vijfhuizenberg 157 Roosendaal om 19.30 uur.  

Zie tabel vergaderdata schooljaar 2019/2020.  
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Overleg 

vergadering  

met DB  

 

GMR Vergaderdata  

Schooljaar 

2019/2020                              

 Datum 

1 03-09-2019     

2 01-10-2019 

3 29-10-2019 

4 26-11-2019 

Tel. call 

secr. 

10-12-2019  

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 20196-2020 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 


