
 
 

     BESLUITVORMEND OVERLEG GMR  6 juli 2021  
           

      St. OBO West-Brabant  
 
 

 

210706   verslag gmr - besluitvormend overleg d.d. 6 juli 2021 

 1 

Aanwezig: Laurens van Asten, Ellen Bartelen, René Blanker, Murat Durgun, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, 

Tessa van Kaam, Frank Meeuwssen, Ella Meijer, Sandra Sebregts; Arnout Visschedijk;  

Afwezig: Dennis van Lonkhuizen, Belinde Maurits. 

  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 d.d. 08-06-2021 worden ongewijzigd vastgesteld.  ➢ Notulen vastgesteld.  

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

 

  

(4)    Mededelingen (informatief)  
- De personele switch op zich stuit niet op bezwaar vanuit GMR.  
- T.a.v. bezoek Leersaam: na vakantie proces en status afstemmen.   
- NPO: zie (5) 

(5)    Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  

MR-en hebben rol op schoolniveau, bestuur is eindverantwoordelijk voor 
overall aanpak, bewaking en verantwoording. GMR zal na vakantie daarom 
overall plaatje op bestuursniveau navragen. Begrip voor evt. vertraging als 
gevolg vertraagde oplevering definitieve regelgeving vanuit Min. OCW.   
Aandachtspunt: Wijkt definitieve regeling af van voorlopige? Zo ja, waar, en 
welke consequenties heeft dit voor OBO?   

(6)   Kwaliteitszorgsysteem   
Op dit moment nog geen opmerkingen vanuit GMR.  
 

(7)   Aangescherpte koers (AK)  
Verwezen wordt naar besprokene in overlegvergadering.  
‘Roadmaps’ zijn wel moeilijk leesbaar. 

(8)   Vacatures en benoemingen  
Situatie op diverse scholen wordt doorgesproken, feedback vanuit ouders en 
personeel. Onvoorzien veel personele mutaties. 

(9)   Jaarverslag en -jaarrekening 2020  
Stukken ter info ontvangen.  
Begroting 2020 - € 338.000; Realisatie 20202 - € 962.000.   
Vandaag gelet de tijd niet meer behandeld. 

(10) MARAP Q1  
Vandaag gelet de tijd niet meer behandeld.  

 

 

 

➢ Ter info…   
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(11) Schatkistbankieren  

Verwijzing naar overlegvergadering. Besluit is al definitief genomen (CvB + 
RvT) voordat stuk überhaupt in GMR is behandeld. Wel positief advies GMR.  

5.  Evaluatie overleg GMR - RvT 16 juni jl.     

 N.a.v. gemailde voorstel van de voorzitter wordt het eerste overleg met de RvT 
(buiten eerdere kennismaking) geëvalueerd.   
Op basis van diverse reacties GMR leden is concept evaluatie opgesteld.   
Dit document (met positieve, neutrale en kritische punten) wordt gezamenlijk 
doorgesproken, en blijkt de algemene stemming goed te verwoorden.   
Het overleg is anders verlopen dan algemeen werd verwacht, er werd 
onvoldoende ‘verbinding’ gevoeld. Niet alle punten zijn daarom (voldoende) 
onder de aandacht gebracht. Afdronk is dat er ruimte is voor verbetering voor 
volgend overleg. Het is raadzaam dit in ieder geval vooraf aan volgend overleg 
met RvT te delen. Ieder moet ook kunnen wennen en leren aan invulling nieuwe 
rollen.    
Een aantal attentiepunten GMR is o.b.v. het overleg niet afgewerkt, en staan dus 
nog open.  

➢ Actiepunt  

6.  Mediation traject -  (hoe) gaan we verder?    

 Er is consensus omtrent wens beëindiging huidige mediation, maar de afspraken, 
conclusies en afdronk dienen nog wel goed te worden doorgesproken.  
Hiervoor wil de GMR na de vakantie een keer bijeenkomen. Komende vakantie 
biedt ook gelegenheid om even afstand te nemen, voor rust, ruimte, en reflectie. 
Na de vakantie kunnen we hopelijk weer fysiek bijeenkomen. Dat maakt zo’n 
overleg een stuk makkelijker.   

➢ Actiepunt  

7.  Stavaza wervingscampagne PGMR  

 Met de vacature van Sandra erbij zijn er liefst 4 open vacatures. 
Wervingsflyer wordt gepubliceerd in personeelsblad OBO 15 juli.   
Sluitingstermijn is 30 oktober.    

➢ Ok, vastgesteld GMR  

8.  GMR meeting 24 september a.s.?   

 Datum (een vrijdagavond) was oorspronkelijk gereserveerd voor 
teamuitje/etentje. Omdat dit nu al eerder is gepland, zou op 24e september dan 
een ledenvergadering mogelijk zijn. Dit wordt dan nog eerst gecommuniceerd.   

 

9.  Afsluiting schoolseizoen ‘20/’21   

 Als teamuitje volgt een gepast etentje, waarop het schooljaar wordt afgesloten 
en afscheid wordt genomen van de aftredende GMR leden.  
Invitatie via mail en datumprikker via René.  

 

 

 

10.  WVTTK/actielijst/ rondvraag   

 - Refererend aan punt 8 zou een soort “heisessie” op een zaterdag (i.p.v. 
avond 24e) ook mogelijkheid zijn om de werkwijze van de GMR weer eens te 
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evalueren. Daarbij is teambuilding ook belangrijk. Arnoud en Ellen zijn 
beschikbaar om dit te helpen organiseren.  

- Verder -mede gezien de tijd- geen punten.  
 

Ieder bedankt voor inzet en graag tot op afsluitende etentje waarop dus ook 
afscheid wordt genomen van de aftredende GMR leden.    

11.  Sluiting   

 Fijne vakantie!    

   

 


