BESLUITVORMEND OVERLEG GMR 30 juni + 8 juli ‘20
St. OBO West-Brabant

Aanwezig: Judith Aardema, Laurens van Asten, Ellen Bartelen (alleen 30/6), René Blanker, Eric van den Heiligenberg
(alleen 30/6), Erica Jacobs, Tessa van Kaam (alleen 30/6), Dennis van Lonkhuizen (alleen 30/6), Frank Meeuwssen,
Ella Meijer.
Afwezig: Ruut van Andel, Sherida Edam, Sandra Sebregts, Belinda Maurits.

BESLUIT/ACTIE
1.

Opening
Aansluitend op de bespreking en presentatie Jan Veenker opent de voorzitter
besluitvormend overleg, geeft aan dat beperkt tijd beschikbaar is.

2.

Vaststellen agenda
Agenda voor 8/7 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 Agenda vastgesteld.

3.

Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg
Verslag d.d. 02-06-2020

 Notulen ongewijzigd
vastgesteld.

4.

Besluitvormings-/besprekingspunten vanuit overlegvergadering...
(5) Mededelingen
Geen bijzonderheden hierover op te merken….
(6) Toelichting aangescherpte koers SBP; Formatie en inrichting BSK en
overbrugging werving 2e lid CvB; Begroting en flankerend beleid.
De GMR heeft de presentatie op 8 juli over aangescherpt koersplan positief
ontvangen (los van inhoudelijk oordeel). Er is nu wat meer openheid gekomen
over de plannen.
Er is wat meer beeld gekomen over ideeën waar men naar toe wil, en hoe dit
handen en voeten te geven. Het is ook duidelijk dat het nog niet compleet is,
met name t.a.v. financieel beleid, maar er zijn ook hier wel concrete ideeën.
Als na de zomervakantie het totaalplaatje is uitgewerkt is, kan een goed beeld
worden gevormd, en kunnen we daarna richting oordeelsvorming resp.
besluitvorming. Tot op heden waren er vnl. vraagtekens, en een gevoel dat de
medezeggenschap buiten spel stond. Maar nu kunnen we eindelijk een
dialoog gaan voeren over de inhoud en dat voelt goed!
T.a.v. de definitieve inrichting BSK wordt afgewacht op lid CvB.
Over de begroting is vandaag niet gesproken.
(7) Actiepunten:
- Jaarrekening en financieel beleid over 2019 (advies)
Het advies van de fin. commissie wordt overgenomen. De GMR geeft een
positief advies af bij de jaarrekening als financiële verantwoording over 2019,
en over de hoofdlijnen van het gevoerde financiële beleid over 2019.

 Positief advies
jaarrek. ’19 en
gevoerde fin. beleid
over 2019.
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Het was de GMR niet bekend dat de door de GMR voorgedragen
toezichthoudend bestuurder Frans Meijer tussentijds is opgestapt en hij de
jaarrekening niet heeft ondertekend. Dit had natuurlijk wel gemeld moeten
worden en de GMR betreurt deze gang van zaken. De GMR wacht de
benoeming van het nieuwe bestuur per augustus af.
- Stavaza OBS De Cocon (follow-up)
Voortgang wordt gemonitord.
- Jaarplanning GMR ‘20/’21
Deze is opgenomen achter het verslag.
- Check herstelonderzoek onderwijsinspectie (follow-up)
Herstelonderzoek onderwijsinspectie geregeld schoolbezoek (verlof)
staat als actiepunt voor juni. Jan heeft toegelicht dat hiervoor uitstel is
verkregen. Er stond al een herstelonderzoek gepland in Q4 (standaard
kwaliteitscultuur). => datum in actielijst aanpassen naar Q4.
5.

 datum in actielijst
aanpassen naar Q4.

Any other business en rondvraag
 Functies en inschaling (PGMR)
Er waren landelijk veel vragen over de verplichting om uiterlijk 1 augustus
2020 de actualisering en herwaardering van de functies OOP en directie uit te
voeren. Die verplichting vloeit voort uit de nieuwe cao primair onderwijs
2019-2020. In deze uitzonderlijke tijden (b)lijkt deze deadline voor sommige
schoolbesturen moeilijk haalbaar. Ook blijkt dat de medezeggenschap
momenteel niet overal in staat is tot een beoordeling te komen. Onder de
voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende
kracht per 1 augustus 2020 in werking treden, mogen schoolbesturen en
 datum in actielijst
PGMR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen voor een zorgvuldig
aanpassen naar 1
proces om de OOP- en directiefuncties te actualiseren en herwaarderen.
nov.
OBO claimt ook wat meer tijd, datum in actielijst aanpassen naar 1 nov.
 Ontwerp statuten i.v.m. nieuwe Goverance model
Laurens heeft de nieuwe ontwerp statuten ontvangen van Jan en nu
doorgegeven aan René. Deze zullen ter info bij verslag op sharepoint worden
gepubliceerd.

 Publiceren bij verslag
van ons overleg.

 Ledenvergadering (doorgeschoven tot na de vakantie)
Ella Judith en René zullen nadenken en sonderen over het concept van een
LV met DOO.
 Teamuitje
Ella en Judith zullen jaarlijkse teamuitje organiseren.
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 Afscheid Ad en Ernst
Er wordt stilgestaan bij vertrek en afscheid. De secretaris wordt vriendelijk
verzocht namens de GMR een passende attentie voor de heren te verzorgen.
8.

Sluiting
Hartelijk dank voor ieders inbreng en een fijne vakantie!

Plenaire
vergadering
GMR
‘19/’20
1
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Volgend regulier overleg
8 september 2020.

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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