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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
De vragen die de financiële commissie tijdens het overleg met het CvB op 18 januari jl. over de
begroting heeft gesteld, zijn op 30 januari jl. al beantwoord, maar bij het CvB in de verkeerde
mailbox terecht gekomen. Ze zijn alsnog deze week aan de BBMR-VO toegezonden. Het memo
met de antwoorden is op drive toegevoegd aan de stukken van deze vergadering (bijlage 16).
In het kader van het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie bij ASG, heeft de inspectie
aangegeven onder andere in gesprek te willen met (een afvaardiging) van de BBMR-VO tijdens de
vergadering van 28 mei a.s. Gezien de volle agenda voor die vergadering wordt besloten dat dit
gesprek zal plaatsvinden voorafgaand aan de BBMR-VO vergadering van maandag 28 mei a.s. van
16.30 tot 17.15 uur. Aan dit gesprek zullen deelnemen: Jack, Anton, Peter, Hans, Marja, Henk,
Liesbeth, Monique en Djalieza.
Voorgesteld wordt op de agenda achter punt 5 ‘besluiten’ te vervangen door ‘bespreken’. Dit
voorstel zal bij dat agendapunt worden besproken.
2. Vaststellen agenda
Onder punt 4 ‘mededelingen uit’ wordt toegevoegd:
d. De werkgroep medezeggenschap.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3. Verslag Raadsvergadering 5 februari 2018
Punt 5: afschaffen schooleigen seniorenregeling: Op HP en BHC is niet gestemd over afschaffing
van de schooleigen seniorenregeling. Het verslag wordt op dit punt gewijzigd.
Punt 6: Advies profiel Raad van Toezicht: Aangegeven wordt dat de afspraken in het verslag niet
juist zouden zijn weergegeven. Frans komt met een voorstel voor een aangepaste verslagtekst.
Deze tekst wordt volgende vergadering besproken.
1

BBMR-VO

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld met uitzondering van punt 6.
4. Mededelingen uit:
a. De ouder- en leerlinggeledingen
De ouder- en leerlinggeledingen zijn niet bij elkaar geweest. Op korte termijn zal er een
vergadering worden belegd. Het bindend voordrachtsrecht lid RvT is een aandachtspunt voor de
oudergeleding. De oudergeleding geeft aan zich hierin niet gesteund te voelen door de BBMR-VO.
De andere geledingen geven aan zich daarin niet te herkennen.
b. De personeelsgeleding
Het concept-verslag van de PBBMR-VO vergadering van 12 maart jl. is opgenomen bij de stukken
van deze vergadering in drive (bijlage 14).
c. De OPR
De OPR heeft de ondersteuningsplannen VO en PO besproken. De OPR constateert dat het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) nog niet door alle scholen is gemaakt en dat de
basisondersteuning niet duidelijk is omschreven. De OPR heeft aangegeven de volgende zaken
belangrijk te vinden:











Goede informatie voorziening naar ouders (bijvoorbeeld toegankelijkheid school
ondersteuning profiel (SOP), routering);Betere facilitering van en ondersteuning aan
leerkrachten;
Betere informatievoorziening voor wat betreft de basisondersteuning (wat is dat nu
eigenlijk?);
Beter inzichtelijk maken welke ondersteuning geboden wordt aan meer en
hoogbegaafden;
Zorgvuldigheid bij de tijdelijkheid van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV);
De impact van sociaal inclusief op speciaal (voortgezet) onderwijs;
Inzichtelijk maken van het dekkend aanbod;
Inzichtelijk maken van de doeltreffendheid van de verschillende arrangementen;
Samenwerking met Windesheim PABO;
Context van het ondersteuningsplan meer uitdragen voor wat betreft
verantwoordelijkheden (school, schoolbestuur, samenwerkingsverband).

De OPR is positief over het feit dat de opmerkingen door het SWV zijn overgenomen. 3 april is er
een extra ledenraad over de ondersteuningsplannen. De inspectie komt in mei 2018 bij de OPR op
bezoek.
d. Werkgroep medezeggenschap
De werkgroep medezeggenschap is voor het eerst bij elkaar geweest en heeft met de
projectleiders René Roders en Stieneke Stokman gesproken over de agenda en de opdracht.
Annemieke Mencke is als bestuurssecretaris bij de werkgroep betrokken. De opdracht is open. Het
CvB heeft aangeven vooral behoefte te hebben aan een goede en efficiënt ingerichte
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medezeggenschap. Vanuit de medezeggenschap is aangegeven onder meer behoefte te hebben
het kunnen uitoefenen van de medezeggenschap in bovenbestuurlijke zaken. De procesplanning is
erop gericht om voor de zomer een concept-regeling aan het CvB aan te bieden en de
medezeggenschapsstructuur met ingang van het nieuwe schooljaar aan te passen.
Het is een actieve werkgroep met personeelsleden en ouders uit VO en PO. Helaas zitten er geen
leerlingen vanuit het VO in de werkgroep. De leerlinggeleding van de BBMR-VO wordt verzocht
nog eens na te denken over deelname aan de werkgroep. Er zijn 4 vervolgafspraken gepland: 174, 15-5, 12-6 en 10-7 ’s avonds van 19.30-22.00 uur.
In het verlengde hiervan wordt gemeld dat in PBBMR-VO is gesproken over de mogelijkheid om
het oude statuut zonder verdere inhoudelijke wijziging vast te stellen tot 1-8-2018 (verwachte
ingangsdatum nieuwe medezeggenschapsstructuur). Afgesproken is om dit onderwerp in de MRen te bespreken.
5. Voorstel stemverhoudingen in de BBMR-VO
Er zijn vacatures in de ouder- en leerlinggeledingen. De stemmen zijn evenredig verdeeld tussen
ouders, leerlingen (50%) en personeel (50%). Die pariteit is er als gevolg van de vacatures niet. De
PBBMR-VO is in de meerderheid en zou buiten ouders en leerlingen om kunnen besluiten. Er is
weinig gedaan om de vacatures in te vullen. De oudergeleding stelt voor om de stem van andere
leden van de ouder- en leerlinggeledingen te verdubbelen, zodat er weer evenwicht ontstaat.
Er ontstaat een discussie over dit voorstel waarin andere oplossingen worden besproken.
Bijvoorbeeld het benoemen van ouders en/of leerlingen van andere scholen op de zetel van een
school die geen kandidaten kan leveren. Dat wordt niet wenselijk gevonden, omdat de vacature
wellicht later wel door een kandidaat van die school kan worden vervuld, maar de plaats dan al
bezet is. Bovendien is er juist gekozen voor een zodanige verdeling van zetels dat een
vertegenwoordiging van alle ASG VO scholen is gegarandeerd.
Het technisch willen regelen dat de stemverhoudingen gelijk zijn, lijkt te veronderstellen dat
ouders- leerlingen en personeel tegenover elkaar staan. Leden van de PBBMR-VO geven aan dat ze
lid zijn van de BBMR-VO voor alle ouders, leerlingen en al het personeel van ASG. Zij voelen geen
tegenstelling in de belangen tussen deze drie groepen De ene stem kan niet zwaarder wegen dan
de andere. Het voelt niet goed als het ene lid meer stemmen heeft dan het andere. De wet regelt
het recht op medezeggenschap, niet het recht op extra stemmen. Als mensen geen gebruik maken
van die rechten, is dat voor eigen risico en kunnen die stemrechten niet op anderen overgaan. Alle
geledingen zullen zich moeten inspannen om de vacatures te vervullen en moeten zorgen voor
meer publiciteit over medezeggenschap. Bij het BHC zit er inmiddels een nieuwe ouder in de MR.
BHC is nu bezig om meer aandacht te geven aan de BBMR-VO. MLF heeft onlangs nieuwe ouders
geworven en Eddy stuurt de wervingstekst aan Peter (BHC). Door de ouder- en leerlinggeledingen
wordt verzocht om in de MR-nieuwsbrieven een oproep te doen voor nieuwe leden voor de ouderen leerlinggeledingen en om mentoren te vragen er in de klassen iets over zeggen. Het is in de
praktijk al moeilijk om ouders te interesseren voor de MR en voor de BBMR-VO ligt dat nog
moeilijker. PBBMR-VO leden geven aan dat zij daar wel hun best voor doen.
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6. Kosten BBMR-VO (2017) en Activiteitenplan (2018)
In het kalenderjaar heeft de BBMR-VO ongeveer € 70.000,- aan kosten gemaakt. De nadere
specificatie van deze kosten volgt. Afgesproken wordt om voor het volgende schooljaar een BBMRVO activiteitenplan op te stellen (agenderen voor 9 juli 2017).
7. Reactie CvB basiscontract arbodienst
De mogelijkheid om een second opinion aan te vragen is inmiddels opgenomen in de ASG regeling.
Personeel zou echter buiten het zicht van de werkgever een afspraak moeten kunnen maken met
de bedrijfsarts. Uit de reactie van het CvB blijkt dat contact met de Arbodienst alleen kan worden
gelegd via het bedrijfsbureau (de personeelsadministratie). Dat zou rechtstreeks moeten kunnen.
De reactie van het CvB roept nog een aantal vragen op: Het arbocontract moet geëvalueerd
worden. Is dat al gebeurd en wat is daar uit gekomen? Is de bedrijfsarts wel eens op de scholen
geweest?
Deze punten zullen worden ingebracht tijdens de overlegvergadering.
8. Vakantieplanning 2018-2019
De vakantieplanning loopt niet gelijk met die van de regio Het Gooi en de regio Amsterdam en dat
is lastig voor personeel dat in die regio’s woonachtig is. De PBBMR-VO leden geven aan dat de
planning van de 5 dagen lesvrij in de MR vergadering van de scholen wordt besproken.
Er is een aantal vrijdagen (Goede Vrijdag en de vrijdag na Hemelvaart) vrij gepland. Deze vrijdagen
maken deel uit van de vrije dagen die je terug krijgt als gevolg van de verkorting van de
zomervakantie. Mensen zijn echter vaak al vrij op vrijdag. Kunnen deze vrije dagen wat meer
verspreid worden, bijvoorbeeld door een verlengde herfstvakantie te plannen?
9. Verslag scholing
Er zijn geen opmerkingen over het verslag (opgesteld door Elsbeth en Annemarie)
Deze vergadering wordt geschorst voor de overlegvergadering
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