BESLUITVORMEND OVERLEG GMR 02-06-2020
St. OBO West-Brabant

Aanwezig: Judith Aardema, Laurens van Asten, Ellen Bartelen, René Blanker, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs,
Tessa van Kaam, Belinde Maurits, Frank Meeuwssen, Ella Meijer, Sandra Sebregts;
Afwezig: Ruut van Andel, Sherida Edam, Dennis van Lonkhuizen

BESLUIT/ACTIE
1.

Opening
Aansluitend op de overlegvergadering met dir.-bestuurder wordt besluitvormend
overleg geopend.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

➢ Agenda vastgesteld.

3.

Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg
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➢ Notulen ongewijzigd
vastgesteld.

4.

Besluitvormings-/besprekingspunten vanuit overlegvergadering...
(6) - Terugkoppeling bestuur/ meerjarenbegroting
Feedback door Ko en Jan wordt besproken.
➢ Besluit t.a.v. vervolgtraject:

➢ Besluit

A. Meerjarig beleid:
o Aanscherping van strategisch beleid 2020-2023 en evt. ander beleid
zorgvuldig en in gezamenlijkheid uitwerken, en in tweede halfjaar
concluderen en vaststellen.
o

Vervolgens meerjarenbegroting als financiële vertaling van
beleidsplannen uitwerken (incl. financieel beleid).

o Behandeling meerjarig beleid en meerjarenbegroting door GMR en RvT
(planning Q4).
B. Jaar 2020:
o Ten aanzien van de bovenschoolse formatie maakt Jan een overzicht van
alle nieuwe benoemingen: naam, functie, aard benoeming (e.g. tijdelijk
of vast, inhuur, detachering of payrolling), contractduur en
arbeidsvoorwaarden. De GMR zal zich hierover dan z.s.m. beraden.
o

Daarna kan dan een jaarplan met financiële jaarprognose 2020 worden
besproken. Hierbij is relevant welke (geplande) besluiten voldoende
draagvlak/ instemming hebben en effectief kunnen worden
doorgevoerd, en welke niet of slechts voorwaardelijk (planning eind juni).

o Vervolg:
Als GMR korter op de bal zitten, nauwer samenwerken, voorkom
divergeren gmr - bestuur.
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(7) - Corona crisis
Geen opmerkingen.
(8) - Concept aangescherpte koers
- We zitten nu in fase beeldvorming nieuwe ideeën.
- Onderliggende rapport risico-inventarisatie en rapport HR-inventarisatie nog
te ontvangen en te evalueren.
- Nieuw ontvangen concept aangescherpte koers 2020-2023 nader te
bekijken.
- Kennisnemen uitkomst DOO juni.
- Traject samen zorgvuldig bewandelen, i.v.m. afbreukrisico en strategische
scope zorgvuldigheid hier laten prevaleren boven snelheid.
(9) - HR-inventarisatie
- Rapport HR-inventarisatie nog te ontvangen.
(10) – OBS De Cocon
- Proces blijven monitoren.
- Uitkomsten gesprek Jan met team OBS De Cocon meenemen in volgend
overleg.
5.

Ledenvergadering GMR
Vorig jaar is de GMR ledenvergadering aangegrepen om met het bestuur een
gezamenlijke inspiratiesessie te houden met ruimte voor dialoog en verbindende
discussie. (Thema’s waren de toekomst van het onderwijs en de stichting OBO
West-Brabant). Idee is om dit jaar een verbindende sessie te houden met het
DOO. I.v.m. corona maatregelen nieuwe datum nog nader vast te stellen.

6.

Organisatie:
Laurens, Judith, René.
➢ Polsen belangstelling
bij directeuren.

Interne zaken GMR
-

7.

Any other business en rondvraag
Benoemingstraject RvT wordt doorgesproken (OGMR heeft bindende voordracht
laatste kandidaat).

8.

Sluiting
Hartelijk dank voor ieders inbreng! Het was een “hybride vergadering”, fysiek en
ook enkele leden via zoom aangehaakt. De voorkeur is fysiek vergaderen, doch
de mogelijkheden dienen i.v.m. coronabeleid per keer te worden bezien.

Volgend regulier overleg
30 juni a.s.
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Plenaire
vergadering
GMR
‘19/’20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GMR Vergaderdata
Schooljaar 2020/2021
30-06-2020
08-09-2020
06-10-2020
03-11-2020
01-12-2020
19-01-2021
02-03-2021
06-04-2021 (ledenvergadering)
18-05-2021
08-06-2021
06-07-2021

Schoolvakanties ’20-‘21:
Eerste schooldag ‘20-‘21: maandag 24 augustus ‘20
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december ’20 t/m 3 januari ‘21
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021
2e Paasdag: 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
(bevat koningsdag 27 april en bevrijdingsdag 5 mei)
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021
Eerste schooldag ’21-’22: maandag 6 september ‘21.
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