VERKORT GMR OVERLEG 18 JANUARI 2022
St. OBO West-Brabant

Aanwezig: Laurens van Asten, René Blanker, Murat Durgun, Belinde Maurits, Frank Meeuwssen, Ella Meijer, Arnout
Visschedijk; Afwezig: Ellen Bartelen, Tessa van Kaam.

Verslag verkort GMR overleg d.d. 18-01-‘22

BESLUIT/ACTIE

Agendapunten overlegvergadering:
1. Opening:
Verkort overleg i.v.m. afwezigheid bestuurder (wegens
familieomstandigheden). Overleg vandaag is via MS TEAMS.
2. Agenda:
De voorzitter zal een aantal agendapunten (deels) aan GMR ter
bespreking voorleggen.
3. Notulen vorig overleg:
De notulen van de overlegvergadering d.d. 7-12-’21 worden
ongewijzigd vastgesteld.

➢ Notulen 7-12-’21
ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen (deel van de punten besproken):
- Corona beleid: er zijn vragen over de notitie “Onderwijs in
coronatijd”; dit lijkt niet altijd te stroken met beleid zoals uitgevoerd
op de scholen;
- Vooruitblik proces strategievorming: niet behandeld;
- Vz./Secr: Er hebben zich tot op heden drie kandidaten aangemeld voor
de vier vacatures in de PGMR, sluitingsdatum is 31 januari 2022.

5: Herstelonderzoek onderwijsinspectie: niet behandeld.
6. Terugkoppeling meerjarenbegroting: niet behandeld.
7. Inhoudelijke planning & control cyclus:
Document doorgesproken; Positief advies (P)GMR.

➢ Ad 7. Positief advies
(P)GMR

8. Ouderbetrokkenheid: doorgeschoven naar volgend overleg met bestuur.
9. Programmanplannen AK01 + AK03: niet behandeld.
10: WVTTK/actielijst/rondvraag: (deels behandeld):
- Oplegger “Samen werven”: doorgesproken; Positief advies GMR.

➢ Positief advies GMR
tav oplegger “Samen
werven”.
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- GMR vergaderplanning ‘22/’23: zie sharepoint, ter afstemming
planning met bestuurssecretaris/directeur BSK.
- Verzoek uit GMR om het onderwerp “Huisvestingsbeleid” apart te
agenderen en te behandelen met presentatie/toelichting door Gijs
Buuron ( > agendaoverleg februari ‘22).

Agendapunten besluitvormend deel:
1. Opening:
zie bovenstaand overlegvergadering (het betreft vandaag immers één
integraal overleg).
2. Agenda:
Deels te behandelen voor zover mogelijk.
3. Notulen vorig overleg:
De notulen van het besluitvormend overleg d.d. 7-12-’21 worden
ongewijzigd vastgesteld.

➢ Notulen 7-12-’21
ongewijzigd vastgesteld.

4. Advies-, besluitvormings-, en/of besprekingspunten vanuit de
overlegvergadering:
Zie punten bovenstaand in overlegvergadering (met 2x een positief
advies).
5. Reflectie en werkwijze GMR: Het “BOB Model”.
Dit model betreft het besluitvormingsproces: eerst beeldvorming,
daarna pas oordeelsvorming, daarna pas besluitvorming.
Doel: proces BOB model is zorgvuldiger, kan de kwaliteit van
besluitvorming vergroten en het draagvlak verhogen.
Het kan ook rust en structuur in het proces brengen.
Doorlooptijd mogelijk soms iets langer. Dus eerder opstarten met
proces beeldvorming en accepteren (inplannen) dat besluitvorming ook
tijd vergt. De GMR wil deze werkwijze invoeren door het simpelweg per
direct te gaan proberen (met name bij wat grotere agendapunten als
pilot). Dit dient dan ook te worden besproken met de bestuurder.

➢ Werkwijze BOB model
invoeren, obv try outs en
na overleg bestuurder.

6. WVTTK/actielijst/rondvraag:
- Stavaza werving PGMR leden: zie bovenstaand overlegvergadering.
- Terugblik op overleg met RvT d.d. 17 januari ‘22.
GMR heeft het overleg als prettig ervaren, diverse aandachtspunten
zijn uitgewisseld.
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Er zijn (nog) geen besluiten genomen t.a.v. vervolgstappen Governance.
Aandacht gaat uit naar beleidsvorming en -uitvoering op basis van de
Governance-driehoek met transparantie, goed werkende checks en
balances, de cultuur en draagvlak.
7. Sluiting:
Aandacht voor niet behandelde punten tijdens volgende bijeenkomst(en). Hartelijk dank voor ieders inbreng bij dit overleg.
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