
 
 

     BESLUITVORMEND OVERLEG GMR  2 maart 2021  
           

      St. OBO West-Brabant  
 
 

 

210302 verslag gmr - besluitvormend overleg d.d. 2 maart 2021 

 1 

Aanwezig: 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: Dennis van Lonkhuizen 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

 Aansluitend op de overlegvergadering met bestuurder opent de voorzitter het 
besluitvormend overleg in MS Teams.      

 

2. Vaststellen agenda    

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ➢ Agenda vastgesteld.  

3.  Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg    

 Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  ➢ Notulen vastgesteld.  

4.  Mediation traject   

 Traject wordt doorgesproken.  
Het eerste gesprek op 27 januari werd door de GMR als goed ervaren.  

 

5.  Advies-, besluitvormings- en/of besprekingspunten vanuit  
de overlegvergadering   

 

 (5) Mededelingen (informatief)  
- De mutaties in de posities van schooldirecteuren werpen vragen op.   
- De workshop voor (G)MR-en werd als goed en plezierig ervaren, ondanks de  
   opzet via TEAMS.    

(6) Meerjarenbegroting ’21-‘25   
De bespreking afgelopen week met afvaardiging bestuurskantoor en fin. 
Commissie GMR was constructief. Er zijn veel vraagpunten door een andere 
fin. Structuur en nieuwe uitwerking, die zijn nu deels beantwoord. Na 
bestudering van de toelichtingen (hierover is nog contact) zal nog een advies 
worden opgesteld t.b.v. besluitvorming eerstvolgende GMR (d.d. 18 mei).   

(7) Intentiebesluit fusie  
De GMR heeft de schriftelijke mededeling t.a.v. voornemen fusie besproken. 
Er blijkt nog onduidelijkheid omtrent de interpretatie van het stuk. De GMR 
benadrukt de constatering dat de timing voor een fusieoverweging ongelukkig 
is, o.a. door opstart AK, nieuwe governance, en een mediation proces met 
bestuurder en GMR. Een voorbereidend gesprek hierover met Hans 
Teegelbeckers van bureau VOSABB heeft de inschatting versterkt dat 
voorzetting van de fusie-intentie nu niet op het juiste moment zou zijn, gezien 
de jonge fase waarin huidige governance structuur zit. Mogelijk kan later 
(over een paar jaar) zo’n vraag opnieuw opkomen, en wellicht kan dan 
opnieuw een afweging worden gemaakt. Onduidelijk is wat met de 
voorgestelde stappen wordt bedoeld. Wordt het proces nu ook daadwerkelijk 
afgebroken, of wil men bestuurlijk het proces van verkenning en informeel 
kennismaken verder doorzetten en de VOO erbij betrekken?  Nu geen 
instemming GMR t.a.v. vervolg processtappen.  
 

➢ Ter informatie/ 

behandeld  

 

 

 

➢ Tussentijds 

behandeld; definitief  

in GMR d.d. 18 mei   

 

  

➢ Geen instemming tot 

overgaan op 

vervolgstappen 

fusieproces; negatief 

advies voortzetting 

proces (zoals nader 

uitgelegd).  
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(8) Regeling reiskosten- resp. thuiswerkvergoeding  

Na dialoog stemt de PGMR formeel in met het voorstel in de oplegger  
(ontwerpbesluit CvB 25-01-2021).  

 

(9) Commissievorming DOO  
Was informatief en is ter kennisname aangenomen.  

 
(10) Tussenevaluatie programmalijnen AK    
Informatief. De GMR leden achten de schriftelijke mededeling wel erg mager. 
De hoop van de GMR-leden is gevestigd op de toezegging van Jan dat de GMR 
in de toekomst wel steeds zal worden geïnformeerd omtrent de programma’s.  

 
(11). Mobiliteitsbeleid en -proces.   
Informatief. Er wordt nog geen nieuw beleid opgesteld, het bestaande beleid 
wordt uitgevoerd, er vindt wél een evaluatie plaats.  

 
(12). Kwaliteitszorgsysteem voortgang  

Kennisgenomen van stavaza en de voortgang ter informatie aangenomen.   
 

(13). WVTTK/, actielijst, rondvraag   

Laatst besproken bericht in de GMR t.a.v. verbouwing OBS De Gezellehoek 
was dat m.b.v. ingeregelde noodunits e.e.a. inmiddels goed en voortvarend 
wordt opgepakt. Nu wordt gemeld dat de verbouwing toch weer 
veiligheidsrisico’s oplevert en wel met name voor de kinderen. Dit is al in de 
overlegvergadering besproken waarbij bestuur aangeeft aandacht te hebben 
voor de veiligheidsrisico’s voor de ons toevertrouwde kinderen, alsmede 
personeel, ouders, en andere bezoekers.  
Besproken wordt dat (beheersing van de) continuele veiligheid een 
aandachtspunt is.       

 

 

➢ Instemming met 

voorstel besluit  

 

➢ Ter info  

 

 

➢ Ter info 

 

 

 

➢ Ter info 

 

 

➢ Ter info 

 

 

 

 

 

➢ Aandachtspunt voor 

bestuur.  

6.  WVTTK: Communicatie/actielijst/rondvraag   

 ▪ Verkiezingsproces en uitkomst worden besproken. De GMR ziet uit naar 
de versterking van haar geledingen en wenst de nieuwe leden Arnout en 
Murat alvast hartelijk welkom en alle succes en plezier daarbij. Beiden 
hebben al veel ervaring in medezeggenschap bij OBO en hebben zich ook 
ingeschreven voor de workshop Financiën MR-en OBO in maart.    
 

▪ Verder geen bijzonderheden.  

 
 
 
 
 

7.  Sluiting    

 Hartelijk dank voor ieders inbreng! ➢ Volgend overleg  
18 mei ‘21.  
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     Plenaire       

vergadering 

GMR  

GMR Vergaderdata  

Schooljaar 2020/2021                              

‘19/’20 30-06-2020 
1 08-09-2020     
2 06-10-2020 
3 03-11-2020 
4 01-12-2020 
5 19-01-2021  
6 02-03-2021 
7 06-04-2021 (ledenvergadering)  
8 18-05-2021 

9 08-06-2021  

10 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.  


