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Aanwezig: Laurens van Asten, René Blanker, Tessa van Kaam, Belinde Maurits, Frank Meeuwssen (digitaal), Ella 

Meijer, Arnout Visschedijk;  

Afwezig: Ellen Bartelen, Murat Durgun. 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

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

 

2. Vaststellen agenda    

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ➢ Agenda vastgesteld. 

3.  Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg    

 Notulen d.d. 06-07-2021 worden ongewijzigd vastgesteld.  ➢ Notulen vastgesteld.  

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

 

  

(04)  Mededelingen 

CvB:  

1. Studiedag/tweedaags DOO. 

2.  Fusie/samenwerking.  

3. Schatkistbankieren.   
 

 

Secr./Vz.:  

1. Verzoek tot bijwonen GMR door leden MR 
2. Verzoek tot bijwonen GMR door leden RvT  
3. Personeelsblaadje met advertentie PGMR  
4. Afmelding kandidaat PGMR functie elders  
5. Krantenartikel gemeente DDC R’daal  

 

 

 

  

(05)  Arbeidsmarkttoelagen NPO 

 

 

(06)  Stavaza NPO 

Scholen moeten met instemming van de MR 
schoolplannen uitwerken o.b.v. de ‘menukaart 
interventies funderend onderwijs’. Voor de uitwerking 
van deze plannen en de bewaking ervan op  

 

 

CvB 

1. Ter kennisname, GMR heeft hier   

     positieve indruk over.  

➢ 2. Ter kennisname, punt afgesloten.  

3. Ter kennisname. 

➢  

➢ Secr./Vz. 

➢ 1. Secr. zal terugkoppelen:  

    welkom op een GMR na november. 

➢ 2. VZ zal terugkoppelen:  

     Welkom op GMR d.d. 9 november.  

➢ 3. Secr. zal verzoek toevoeging  

    distributielijst regelen (structurele  

➢     toezending blaadje ter info).  

➢ 4. Ter info.  

➢ 5. Ter info.  

➢  

➢ Instemming (P)GMR ontwerpbesluit 

o.b.v. oplegger conform advies 

vooroverleg.  

 

➢ Informatief.  
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bestuursniveau zal de GMR de rapportages en 
begroting afwachten.   

Verwijzend naar overlegvergadering met CvB is 
zorgvuldige en effectieve besteding van de middelen 
aandachtspunt. Risico op van wildgroei adviseurs met 
stijgende tarieven besproken.     

 

(07)  Financiële ontwikkelingen en risico’s    

Nieuw herkende risico’s zijn in open gesprek met 
bestuur en controller doorgenomen. GMR en de 
werkgroep Financiën blijven de ontwikkeling volgen,  
en zullen de impact bij de begrotingsronde verder 
afstemmen. De betreffende wet-/regelgeving en de 
impact is nog niet uitgekristalliseerd, dat moet worden 
afgewacht (buiten de control van OBO).  
 

De GMR is het eens met CvB dat het kritisch 
heroverwegen van de AK en het nu temporiseren van 
de uitgaven AK hier verstandig is. 

De GMR maakt zich zorgen over het verloop van de 
vermogenspositie in het overlegde scenario, en 
onderschrijven het advies RvT om als norm voor het 
weerstandsvermogen 10% aan te blijven houden.   

 

(08)  Tussenevaluatie AK   

Zie verslag overlegvergadering bestuur.   

 

(09)  Gesprekkencyclus  

Komt volgend overleg aan bod. 

   

(10)  Tevredenheidspeilingen  

De GMR wil de (ontbrekende) peilingen bekijken.   

 

(11) WVTTK/actielijst/rondvraag 

Zie ook verslag overlegvergadering bestuur.   

- Coördinatie flexpool: komt volgend overleg aan bod. 
(wordt nog aan gewerkt)  

- Mutaties in bovenschoolse formatie (BSK)  
besproken.  

- 1 oktober tellingen volgen volgend overleg.  
 

 

 

 

 

➢ Informatief.  

 

 

 

 

➢ Eens met CvB t.a.v. kritisch 

heroverwegen AK en nu 

temporisering uitgaven AK  

 

➢ Eens met advies RvT t.a.v. norm 

weerstandvermogen 10%. 

 

 

➢ Informatief  

 

 

 

 

➢ Secr. vraagt de nog ontbrekende 

peilingen op bij CvB.  

 

 

➢ Informatief  
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5.  Teugblik teamuitje en afscheid GMR leden     

 Terugblik op het plezierig etentje en een passend afscheid 
van een aantal collega’s.      

 

6.  Overleg GMR-RvT    

 - Het verslag van het overleg met RvT d.d. 16-06-’21  
        (via Teams) wordt ongewijzigd vastgesteld.    

- Over de vorm en inhoud volgend overleg RvT zullen  
        we volgend GMR (november) nog stilstaan.  

➢ Verslag GMR - RvT ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

➢ Actiepunt GMR nov.  

7.  Planning evaluatie mediation traject.   

 Er is consensus omtrent wens beëindiging huidige 
mediation, maar de afspraken, conclusies en afdronk 
dienen nog wel goed te worden doorgesproken.  Hiervoor 
zou nog een bijeenkomst na de zomer worden ingepland, 
doch daarvoor blijken weinig leden beschikbaar. 
Afgesproken wordt nu dat ieder de notitie “samenwerking 
GMR en bestuur OBO” van René Mol d.d. 5-7-’21 bekijkt, 
en zijn opinie via de mail deelt, binnen ca. één week.  
Conclusies opmaken tijdens volgend reguliere GMR.    

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Actiepunt GMR nov.  

8.  Planning, opzet en organisatie ‘heidag’  
(+ huiswerkopdracht)  

 

 GMR leden zijn eerstkomende tijd onvoldoende 
beschikbaar voor een extra sessie buiten reguliere GMR.  
Via huiswerkopdrachten wordt nu aandacht gevraagd voor 
reflectie en werkwijze GMR (agendering reguliere GMR).   
(Svp huiswerk delen via email voor eind van de maand).  

 
 
 
 

➢ Actiepunt GMR nov.  

9.  Stavaza wervingscampagne PGMR.   

 Reeds besproken in overlegvergadering.   

10.  WVTTK/actielijst/ rondvraag   

 Door aftreden Eric is rol van plv. voorzitter vacant.   
Arnoud zal deze rol op zich nemen.     

➢ Benoeming Arnoud rol plv. voorzitter.  

11.  Sluiting   

 Hartelijk dank en tot volgende keer.   
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