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Verslag overleg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad St. OBO West-Brabant d.d. 4-10-‘16  

         

  

Aanwezig:  

Frans Hendrickx, Erica Jacobs, Belinde Maurits, Sandra Sebregts, 

Annemarie Gebraad, Bart Vorster, René Blanker, Elmar van Erve, 

Ruut van Andel;  

Dir. bestuurder: Ad Goossens.   

Afwezig:   

Eric van den Heiligenberg, Lian van Oosterhout,  

Richard van Heeswijk, Lambert de Haas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 nr Agendapunt  Actie/Besluit  

    

01 Opening Voorzitter heet iedereen welkom 

 

 

02 Vaststellen agenda Per abuis is agenda niet up to date; vermeldt  schooljaar ‘15/’16 

i.p.v. ‘16/’17 en vermeldt bij punt 3 verslag 29-03-’16  i.p.v. 28-6-

’16.  

Agenda is verder okay.  

 

03 Verslag 29-03-2016   Verslag van 28-6-2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.   

04 Rondvraag Ad heeft paar punten voor de rondvraag.    

05 Mededelingen: 

Voorzitter gmr 

Secretaris  gmr 

Leden 

Directeur-bestuurder 

VZ:  

Op 28-9 heeft zoals eerder afgestemd een bespreking 

plaatsgevonden tussen DB (AG) en afvaardiging GMR (RB+BV).  

Hierin zijn doorgesproken de management rapportage/ 

tussentijdse cijfers 2016, alsmede een aantal lopende zaken, zowel 

qua proces als status (e.g. begroting, (halfjaar)cijfers, prognoses, 

organisatie en administratie, proces SPR en Klaverblad). Het 

overleg was informatief en afstemmend en tot wederzijds 

genoegen. Cijfers ok. Er zijn geen concrete bijzonderheden te 

vermelden.  

 

DB:  

Toelichting en afstemming van de notitie t.b.v. deze vergadering 

d.d. 27-9-2016. 

Ad Klaverblad: vanuit de GMR wordt gevraagd of bij 

(gedwongen) herplaatsing personeel Klaverblad nog enige 
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begeleiding volgt (bij ontvangende school).  => Ad zal dit 

attentiepunt meenemen (check). 

 

Natuurlijke demografische ontwikkelingen en trends v.d. diverse 

scholen worden doorgesproken.    

Actie AG:  

check begeleiding bij  

herplaatsing.   

06 Notitie eindopbrengsten Notitie “Eindopbrengsten OBO” wordt doorgesproken.  

Bij 3 x score onvoldoende volgt indicering als zwak.  

Vanaf 2015 maken leerlingen van groep 8 de eindtoets niet meer 

in februari, maar in april/mei. Dat is na de aanmeldingsperiode 

voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor staat het schooladvies dat 

door de basisschool wordt gegeven meer centraal. De eindtoets 

die de leerlingen in april maken, vormt daarmee een tweede, 

onafhankelijk gegeven naast het schooladvies.  

Wat betreft schooladvies hebben ouders wel recht op second 

opinion maar normaliter advies in goede afstemming met ouders.   

Landelijke opties voor meting zijn naast cito ook IEP eindtoets of 

route8. Vanaf ’16 gebruikt beperkt aantal OBO scholen  IEP 

eindtoets. Route8 wordt landelijk nog slechts zeer beperkt 

toegepast. 

 

 

07 Managementstatuut Na overleg s.v.p. advies GMR   SVP advies 

management statuut 

(link evaluatie 

Governance)  

08 Leswerk Vervangingsbeleid Zie notitie. Petit comité zal dit bekijken en advies voorbereiden  

(Instemming vereist van P-geleding).   

Petit comité 

voorbereiden notitie  

(P-geleding)   

09 Stand van zaken peuterspeelzalen (n.a.v. 

berichtgeving in BN/De Stem) 

Notitie wordt uitgebreid toegelicht en doorgesproken. Beleid dat 

nu wordt gesproken met gegadigde strategische partner(s) is in 

lijn met het standpunt van GMR.   

(Diverse opties, beleid andere scholen, bekostiging , impact 

subsidiëring,  beleid gemeente en VVE indicaties, analyse, 

personele consequenties en degelijkheid kwaliteit en continuïteit 

peuteronderwijs alle meegewogen).   
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10 Verzuimbeleid (opmerkingen van GMR) Concept notitie nog niet gereed. Wordt t.z.t. opnieuw 

aangeboden.  

notitie volgt  

 Rondvraag  -Vakantierooster regio voorgelegd => advies GMR gevraagd  

 

-Rapport uitslag vragenlijsten sociale veiligheid voor leerlingen, 

leerkrachten en ouders uitgebracht. Wat wil de GMR weten?  

=> GMR wil voortaan vooraf i.p.v. achteraf in proces 

meegenomen. S.v.p. agendering voor volgend overleg.  

 

-Evaluatie Governance s.v.p. nog keer bekijken (feed back 

december?)    

 

 

 

 

 

 

Tbv volgende 

agenda(’s)   

11 Sluiting Dank aan dir. bestuurder, korte pauze volgt..   
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