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          Verslag overlegvergadering - Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad St. OBO West-Brabant d.d. 06 juli 2021               
 

 

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; CvB: Jan Veenker; Judith Aardema, Extern: René Mol;  

Afwezig: Dennis van Lonkhuizen, Belinde Maurits. 

 

NR. 

 

AGENDAPUNT 

 

TOELICHTING ACTIE/BESLUIT  

0. Vooroverleg GMR leden Coördinerend vooroverleg GMR leden.   

De vergadering wordt gehouden via MS TEAMS.       

 

1. Opening vergadering De VZ heet eenieder van harte welkom.    

2.  

  

Vaststellen agenda en  

inventarisatie WVTTK/rondvraag  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

Geen (tijdsclaim voor) extra ingebrachte onderwerpen.   

➢ Agenda vastgesteld.  

3.  Vaststellen notulen vorig overlegvergadering  Het verslag van de overlegvergadering d.d. 8 juni jl. wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

➢ Notulen ongewijzigd vastgesteld  

 

4.  Mededelingen  

 

- Bestuurder CvB  

- Vz/ Secr.  

- Leden GMR  

  

Bestuurder:  

- Support CvB t.a.v. medezeggenschap     

Op verzoek van CvB is vanaf schooljaar ‘20/’21 geen 

schooldirecteur meer in de (P)GMR opgenomen. De 

hierdoor afredend directeur, Judith Aardema, heeft CvB 

afgelopen schooljaar bijgestaan bij werkzaamheden 

inzake medezeggenschap. Jan wil deze formule graag 

aanhouden met wisselende directeur. Voor komend 

schooljaar zal Kim Zandberg hiervoor beschikbaar zijn.  

  

- Verkenning evt. samenwerking met St. Leersaam   

St. Leersaam zal binnenkort worden bezocht door bestuur 

OBO. (Exacte datum niet bekend).  

 

- Nationaal programma onderwijs (NPO)  

12 juni is deadline dat de scholen hun schoolprogramma 

NPO moeten hebben opgeleverd incl. bevestiging 

instemming MR.  

 

- Personele mutaties directies  

 

➢ OBS De Windhoek 

Denise de Koeijer is aangesteld als bovenschools 

schoolbegeleider bij OBO. Per 6 september is als 

nieuwe directeur OBS De Windhoek benoemd mevr. 

Laura Maliepaard- Fleuren. OBS de Windhoek en de 

lokale vestiging van st. kinderopvang Kibeo gaan zich 

➢ Ter info 
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per die datum ook profileren onder de naam 

“Kindcentrum JIJ”.  

 

➢ OBS Willem de Zwijger  

Lous Paijens verlaat onze organisatie per eind 

schooljaar. In afwachting benoeming nieuwe 

directeur zal Ben Degenaar deze rol ad interim 

waarnemen.       

      

➢ OBS De Klimroos 

Informatie-uitwisseling onder embargo.   

 

VZ/Secr:  

- I.v.m. aftreden meerdere PGMR leden worden nieuwe 

leden geworven. René heeft wervingsadvertentie/flyer 

gedeeld met Istvan Smeekens ter publicatie in OBO 

personeelsblaadje van 15 juli. a.s.  

5. 

 

 

 

 

Nationaal Programma onderwijs  Verwezen wordt naar notulen vorig verslag en bovenstaande 

mededelingen CvB. De definitieve regelgeving vanuit Min. OCW. is 

door de PO-scholen nog niet ontvangen, dat wordt wel augustus 

aldus Jan. Verwacht wordt dat alle schoolplannen door OCW 

worden goedgekeurd. Regels en randvoorwaarden vanuit OCW 

(zullen) worden overgenomen door OBO.   

 
Extract aangehaalde notulen 8 juni jl:  

Bijdrage schooljaar ‘21/’22 is minimaal €700 per leerling (mogelijk meer, bij 

aantoonbaar grotere achterstanden dan normaal te verwachten). 

Bijdrage schooljaar ‘22/’23 is minimaal €500 per leerling. De eerste gelden 

komen begin schooljaar ook al beschikbaar. Deze maand volgt definitieve 

invulling regelgeving. De gelden zullen via bestuurskantoor OBO worden 

ontvangen en doorgezet naar de scholen o.b.v. het leerlingaantal onder 

aftrek van beperkte kosten die lopen via bestuurskantoor, zoals kosten 

inventarisatie achterstanden Focus PO. Rol bestuurskantoor is het zich 

richten op de vaststelling van de bijdrage per leerling en de 

verantwoording die daarbij moet worden afgelegd. De exacte regels 

waaraan moet worden voldaan zijn evenwel nog niet 

eenduidig bekend, deze worden deze maand (juni) definitief vastgesteld. 

Het NPO bevat een menukaart en per school dienen de doelen en 

interventies op basis van het menu te worden geformuleerd. Er wordt 

binnen het NPO aangegeven welke interventies effectief zijn bij bepaalde 

keuzes. De plannen dienen te worden opgenomen in een 

schoolprogramma dat een aanvulling is op het jaarplan. De 

medezeggenschapsraden hebben hierop adviesrecht.      

De scholen krijgen uiterlijk in juni duidelijkheid over de hoogte van het 

bedrag dat zij per leerling ontvangen.   

➢ Naar besluitvormend overleg  

6.  
 

 

Kwaliteitszorg/-systeem  Stuk nu definitief af. De doelen en plannen worden in de 

schoolplannen en jaarplannen uitgewerkt. De opzet en realisatie 

worden bewaakt en komen terug in (tussen)evaluatie rapportages 

en -gesprekken met BSK. Hulp en tijdige bijstelling (van plan e/o 

verwachtingen) is mogelijk.  

➢ Naar besluitvormend overleg  
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Ella: hoe zien we de kwaliteitsverbeteringen concreet terug in het 

onderwijs in de klas?  

Jan: vanuit BSK gaan de schoolteams nu worden ondersteund.  

Bijv. vinden klasse-consultaties plaats. Een LK wordt daarbij dan 

gemonitord en ondersteund en wordt zo sterker in didactisch 

handelen. En zo kan de directeur zich focussen op de andere 

directietaken.    

7.   Aangescherpte koers  Zie programmaplannen “Goed onderwijs” resp. “OOP”, en de 

roadmaps ter info (sharepoint).  

Eric: aandachtspunt is ook hoe de mensen, leerkrachten en 

ouders, mee te krijgen. Ellen: Is ‘goed onderwijs’ centraal thema in 

OBO jaarplan? Jan: Niet zo expliciet vermeld, maar is idd wel een 

van de centrale thema’s.  

 

Bijgaande driehoek wordt onder de aandacht gebracht. Leerling   

Goed onderwijs refereert weer aan kwaliteit  

(zorgsysteem). Attentiepunt is wanneer komen  

de ouders in beeld t.a.v. kwaliteitszorgsysteem?  

Via betrokkenheid MR en (G)MR.                                    LK        ouder 

 

Jan meldt dat de PABO’s  in hun curriculum een deel 

praktijkopleiding hebben opgenomen (“opleiden in de school”). 

Dit is praktijkonderwijs voor PABO studenten bij scholen die hiervoor 

‘gecertificeerd’ zijn om de studenten te begeleiden en te 

beoordelen. Een werkgroep moet landelijke kaders passend 

maken/houden voor OBO i.v.m. deze certificering.  

Hierbij is een andere driehoek relevant.                      PABO-student  

Zo is er ook wisselwerking tussen de praktijk vd  

PO-scholen en het curriculum van de PABO’s,  

Helpt ook bij aantrekken personeel/schoolverlaters.  

 

                                                                                PABO       PO-instituut                                                                  

 

- Naar besluitvormend overleg  

8.   Vacatures en benoemingen  Gesproken wordt over de diverse ontstane vacatures, en proces 

van nieuwe invulling/benoemingen. Daarbij komen meerdere 

scholen aan bod.  

 

- Naar besluitvormend overleg  

9.  Jaarrekening en -verslag  Het jaarverslag met de jaarrekening over 2020 wordt ter informatie 

aangeboden. Jan licht toe dat jaarrekening inmiddels is 

gecertificeerd door de accountant, is vastgesteld door CvB en is 

goedgekeurd door de RvT.   

  

- Naar besluitvormend overleg  

10.  MARAP Q1  Marap Q1 wordt ter info aangeboden.  - Naar besluitvormend overleg  

11.  Schatkistbankieren  Verwezen wordt naar de oplegger schatkistbankieren, met dien 

verstande dat het definitief besluit reeds is genomen.   

Eric vraagt naar de evt. uitvoering t.a.v. effectenportefeuille ad  

€ 1.8 mln.  Jan meldt dat deze inmiddels al geheel is afgewikkeld.  

- Naar besluitvormend overleg 
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René merkt op dat schatkistbankieren een redelijk alternatief is. 

Een van de aandachtspunten bij schatkistbankieren is dat álle 

publieke middelen van een instelling dan moeten worden 

aangehouden bij Min. Fin. (geen cherry picking). Met het 

argument dat e.e.a. binnen half jaar weer kan worden 

teruggedraaid is dit positief te adviseren.   

       

12.  WVTTK/actielijst/rondvraag  - Refererend aan zijn aftreden deelt Eric mee dat mevr. 

Heleen de Jager (LK OBS De Klimroos) niet meer 

beschikbaar is als opvolgend kandidaat PGMR lid i.v.m. 

het verlaten van onze organisatie per 1 augustus.     

- Gevraagd wordt naar stavaza OBO kweekvijver voor 

schoolleiders; bevat deze nog adspirant kandidaten?  

Jan: Nee, momenteel geen kandidaten.  

 

 

13. Sluiting  Dank aan Judith voor haar betrokkenheid afgelopen tijd bij de 

medezeggenschapsraad. Jan dank voor het overleg van 

vanavond en René Mol om daarbij als toehoorder te hebben 

gefungeerd. René Mol dankt GMR en memoreert mediation-

traject.  

Voor ieder een fijne vakantie gewenst!  Korte pauze GMR leden 

voor de besluitvormende vergadering. 

 

 

 


