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Verslag overleg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad St. OBO West-Brabant d.d. 18 juni 2019 

 

Aanwezig: Judith Aardema, Laurens van Asten, René Blanker, Richard van Heeswijk, Erica Jacobs, Tessa van Kaam, Belinde Maurits, Ella Meijer, Sandra 

Sebregts, Bart Vorster, Sherida Edam  

Directeur-bestuurder (DB): Ad Goossens.  

 

Afwezig: Ruut van Andel, Eric van den Heiligenberg, Dennis van Lonkhuizen, Eddy Matthijssen 

 

NR. 

 

AGENDAPUNT   

 

TOELICHTING ACTIE/BESLUIT  

    

1. Vooroverleg GMR leden  Coördinerend vooroverleg door GMR-leden  

10. 

 

Stavaza IKC vorming, KC OBO, Klimroos Het bestuur heeft een concept projectplan ingebracht “Beheer 

IKC” alsmede een memorandum “Voortgang KC OBO”.  

Daarnaast nog aanvullende toelichting via de mail.  

Vandaag staat de toelichting en bespreking hiervan op de 

agenda. Naast directeur bestuurder Ad Goossens is voor dit 

agendapunt ook bestuursvoorzitter Nico van Vlimmeren 

aanwezig. Daarom starten we vandaag met dit agendapunt.   

 

Stavaza t.a.v. visie en beleidsvorming, als ook operationele 

sturing en concrete situatie bij m.n. OBS De Klimroos, De 

Baayaert en De Rietgoor, maar ook situaties bij en reacties 

vanuit andere scholen, worden doorgenomen...  

Bottom line is voorstel bestuur om een projectgroep met 

vertegenwoordigers van bestuur, DOO en GMR samen te stellen 

om IKC-vorming conceptueel opnieuw uit te werken en 

voorstellen te doen. Opdat mogelijkheden/kansen en 

bedreigingen/risico’s worden onderzocht en voorstellen worden 

uitgewerkt die middels stapsgewijze behandeling en fiattering in 

DOO en GMR kunnen worden geïmplementeerd. De situatie 

t.a.v. KC OBO is beschreven in memorandum en wordt nader 

toegelicht vanuit bestuur incl. de financiële paragraaf, en nader 

doorgesproken. De GMR  zal in besluitvormende vergadering 

e.e.a. nogmaals zorgvuldig evalueren en tot een opinie komen, 

die dan nog deze week zal worden teruggekoppeld aan het 

bestuur. Gezien de aanstaande zomervakantie dienen spijkers 

met koppen geslagen.   

 

Nico bedankt vergadering en licht nog toe dat de projectgroep 

Governance in september zal aanvangen. Hij zal Ankie een 

team-up meeting laten inplannen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Naar besluitvormend overleg   
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1.   Opening vergadering  Na bovenstaande agendapunt opent Richard als voorzitter 

alsnog reguliere overlegvergadering met dir.-bestuurder en heet 

eenieder welkom. In het bijzonder onze gast, Sherida Edam, die 

als kandidaat lid oudergeleding bij deze vergadering aanschuift.     

Er volgt een korte voorstelronde.  

 

2.  Vaststellen agenda  De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld  

3.  Vaststellen notulen vorig overleg d.d. 21-05-2019 

  

- GMR overleg met directie  

- GMR besluitvormend overleg  

- GMR actielijst  

De notulen worden ongewijzigd 

vastgesteld.   

4.  Inventarisatie WVTTK/Rondvraag  Geen punten aangemeld  

 

 

5.  Mededelingen  

 

o VZ/Secr.:  

 

o DB: 

 

VZ en Secr.:  

Naast de aanmelding van kandidaat oudergeleding en enkele 

afmeldingen voor deze vergadering waren er geen punten.    

  

DB: (Zie separaat memo)  

 

- Stavaza doordecentralisatie:  

Geen nieuwe ontwikkelingen, in september nieuwe update.  

 

- Stavaza operationele audits (auditteam OBO)  

Ad zal de evaluatie van afgelopen jaar aan de GMR sturen.  

Stond nog open op de actie lijst, zie ook GMR 6-11-‘18.   

 

- Feedback bespreking concept jaarrek. met accountant 

Eindbespreking accountant heeft recentelijk plaatsgevonden.  

Er zijn 2 correcties op concept doorgevoerd. Een betreft 

opnemen verrekening DUO n.a.v. controle participatiefonds 

over afgelopen jaren (was eerder nog niet in beeld). Een betreft 

correctie waardering van obligaties zoals dit al naar voren kwam 

in bespreking GMR delegatie.   

Correcties zijn helder, issues transparant, en verleende 

instemming concept jaarrekening /fin. beleid blijft onaangetast. 

(Het is niet de taak van GMR om zelf controlewerkzaamheden 

uit te voeren, is daar dus niet verantwoordelijk voor).  

 

- Terugkoppeling rondvraag vorig overleg  

a. Onjuiste scores bij de eindtoets groep 8. 

OBO scholen gebruiken de IEP-toets en de CITO- toets.  

Bij de CITO eindtoets was niets mis. Bij de IEP-eindtoets waren de 

scores landelijk abusievelijk verkeerd weergegeven 

(voornamelijk te hoog). Daarom was het belangrijk dat degenen 

wie het betrof werden geïnformeerd, en alsnog de juiste scores 

werden gecommuniceerd. In een enkel geval kan het namelijk 

zo zijn dat bij een grote afwijking naar boven het eerder 

 

 

 

 

 

 

 

➢ GMR volgt het proces.  

 

 

 

➢ Naar actielijst  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ter nadere info  
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gegeven schooladvies nog naar boven kan worden bijgesteld. 

Maar overall was het effect van deze fout op landelijk niveau 

heel beperkt. Belangrijkste was dat de ouders goed zijn ingelicht.  

 

NB: De scores eindtoetsen van de OBO scholen zijn aan memo 

toegevoegd. Voor landelijke uitkomsten eindtoetsen zie bijv. 

https://www.bright.nl/scholentest2019 

 

b. Implementatie AVG wetgeving in de praktijk  

Zoals vorige keer geïllustreerd worden soms kids afgeschermd bij 

fotoshoots i.v.m. privacy protocol (bij geen toestemming tot 

publicatie). Dit kan soms geforceerd overkomen. Punt wordt 

(h)erkend; omgang met privacybeleid wordt geëvalueerd 

meteen na de vakantie! Bedoelingen zijn goed maar de 

(implementatie van) strengere AVG- regelgeving leidt nu 

incidenteel nog tot wat onwennige maatregelen op de scholen.  

Op dit punt is ruimte voor verbetering (ervaring/leereffect).   

Advies: evaluatie delen in DOO.   

 

 

 

 

 

➢ Ter info  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Actielijst: Evaluatie meteen na 

zomervakantie   

6. 

 

Heroverweging (mate van) eigen risico 

dragerschap (ERD) vervangingsfonds  

Memo bestuurskantoor wordt toegelicht. Vraagstuk betreft of 

OBO wel volledig moet blijven aangesloten bij het 

vervangingsfonds en welke categorie eigen risicodragerschap 

dan meest passend is. Ondanks een foutje in de berekening 

(360K moet zijn 460k) illustreert memo dat meer eigen risico 

dragen voor OBO een lonende optie kan zijn.   

➢ Naar besluitvormend overleg.  

Ad meldt dat dit later nog een keer 

terugkomt zodra men daadwerkelijk 

ERD wil wijzigen. Opmerkingen/ 

suggesties zijn evenwel welkom.  

7. 

 

Bestuursformatieplan (BFP)  In de GMR vergadering van vorig keer bleek dat door de PGMR 

het BFP met personele begroting zijn goedgekeurd. Het stuk was 

evenwel niet ontvangen. Nu is BFP alsnog ingebracht. Dit maakt 

het proces van formatieplanning en -begroting inzichtelijk.   

Na korte behandeling wordt agendapunt verder verwezen naar 

besluitvormend overleg.  

 

 

 

➢ Naar besluitvormend overleg   

8. 

 

Stavaza projectgroep Governance  Zoals eerder in overleg al is gecommuniceerd, zal een 

projectgroep in september opstarten, om e.e.a. te onderzoeken 

resp. advies uit te brengen.  

➢ Ter info  

9. Stavaza projectgroep benoeming nieuwe DB   Proces wordt toegelicht.  ➢ Ter info 

10. Stavaza IKC vorming, KC OBO, Klimroos Dit punt is bij aanvang vergadering reeds behandeld.  ➢ Naar besluitvormend overleg  

11. WVTTK/Rondvraag Er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling vqn enkele OBO scholen. 

Zo gaat OBS De Springplank in Fijnaart voor het profiel 

“excellente school” voor het onderdeel Engelse taal.  

(In het werkgebied Moerdijk met gezinnen werkzaam bij 

multinationale ondernemingen een gevraagde en relevante 

meerwaarde qua kennis en vaardigheid). Er wordt goed 

invulling gegeven aan de kwaliteitscultuur waarvoor o.a. het 

voltallige team een geaccrediteerde masteropleiding gaat 

volgen. Ook diverse andere OBO-scholen hebben positieve 

feedback gekregen van de onderwijsinspectie.  

➢ Ter info  

https://www.bright.nl/scholentest2019
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12. Sluiting/ korte pauze voor besluitvormend 

overleg 

Nu het de laatste vergadering is voor Richard bedankt Ad hem 

voor zijn jarenlange inzet voor de GMR. Na korte pauze volgt 

besluitvormend overleg.  

 

 


