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Verslag Overleg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting OBO West-Brabant d.d. 28 juni 2016 

 

Aanwezig: Bart Vorster, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx (secretaris), Rene Blanker, Lian van Oosterhout, Erica Jacobs, Belinde 

Maurits, Sandra Sebregts, Richard van Heeswijk, Ruut van Andel, Annemarie Gebraad en Heleen de Jaeger (notulist).  

Aanwezig Directie: Ad Goossens.  

 

Afwezig: Lambert de Haas, Elmar van Erven. 

 

 

Agendapunt 
 Actie/ 

Besluit 

01 Opening Voorzitter heet iedereen welkom  

02 Vaststellen agenda Memo Ad 23-05, verstuurd 27-05, wordt niet punt voor punt behandeld, wel worden de 
veranderingen sindsdien aangestipt. 

 

03 Verslag 29-03-2016 Notulen worden besproken in besluitvormende vergadering GMR.   

04 Inventarisatie  

Rondvraag 

-  

05 Mededelingen   

  Voorzitter -  

  Secretaris  Verzoek om deel te nemen aan een sollicitatie commissie; wordt besproken in besluitvormende 
vergadering. 

 

  Leden Een formulier voor berekening normjaartaak op de website is niet up-to-date.  

  Directeur-

Bestuurder  

 De taskforce van ouders van het Klaverblad blijft zich verzetten tegen het besluit van het 

ministerie en OBO om te sluiten. Is er een petitie rondgegaan, en daarop heeft de wethouder 

besloten wederom alle partijen aan tafel uitgenodigd. Ad en Ernst gaan naar deze bijeenkomst 

maar voor OBO zal er niets veranderen. De minister heeft een besluit genomen, er is geen 

bekostiging en dit komt er ook niet meer in de toekomst, OBO legt zich hier bij neer. Het is nog 

niet duidelijk waar de kinderen heen gaan die nu op het Klaverblad zitten. 

 Peuterspeelzaal: De situatie is financieel gezien nog steeds niet helemaal duidelijk, de wethouder 

(Dhr. H. Verbraak) heeft een aantal scenario’s aan de Gemeenteraad voorgelegd, maar hier is 

nog geen besluit op genomen. Ad hoopt voor het begin van de vakantie een antwoord te hebben. 

 

06 Jubileum en 

pensionering “wel 
en wee” 

Zie memo Ad 23-5, verstuurd 27-5; bespreken in besluitvormende vergadering.  
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Vergaderdata schooljaar 2015/2016 

28 juni 2016 Regulier 

 

Voorstel Vergaderdata schooljaar 2016/2017: 

 

Vergaderdata schooljaar 2016/2017 

4 oktober 2016 Regulier 
18 oktober 2016 Ledenvergadering (onder voorbehoud) 
8 november 2016 Regulier 
13 december 2016 Regulier 
7 februari 2017 Regulier 
21 maart 2017 Regulier 
11 april 2017 Ledenvergadering (onder voorbehoud) 
16 mei 2017 Regulier 
20 juni 2017 Regulier 

 

07 Begeleidende brief 

en Convenant 

Vervangingsfonds 

inzake terugdringen 

ziekteverzuim - 
update 

Terugdringen ziekteverzuim cijfer: Er is een Ziekteverzuim-plan geschreven, dit is ons toegestuurd 

in mei. OBO heeft zich voorgenomen om alle stappen en regels (vanuit wet Poortwachter) strakker 

te hanteren, meer contact met de ziekmelder, om meer grip te houden op de situatie. Inmiddels 

zijn er een aantal verander voorstellen voor de tekst van het plan. Deze worden volgende week 

besproken met directeuren. Graag van GMR reactie op wat er in de huidige versie van het plan 
staat geschreven.  

 

08 Voorstel PAGO Zie memo 23 Mei. (verstuurd 27-5)  

09 Jaarrekening 2015 Bart en Rene doen hier verslag van in besluitvormende vergadering.   

10 Herformulering 

24uurs 

aanwezigheids-

verplichting in 

document 
Taakbeleid 

Dit stuk zorgt voor verwarring, graag hier naar kijken met de GMR en op terug komen in een 
andere vergadering. Dit heeft geen haast.  

 

11 Sluiting Vergadering wordt afgerond.   

    


