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Verslag van de BBMR-raadsvergadering d.d. 10 juli 2017 

Aanwezig:  Hans Bolt (P), Henk Botter (P), Liesbeth Dambrink (P), Michiel van Dijk (P), Jeremy 

Doorenspleet (L), Carla Verheijen (P),  Frans Gerards (O), Garry Meulendijks (O), Anton Muller (P), 

Kelly Nieuwenhuis (L), Paul Soedarso (O), Marcel Sprinkhuizen (P), Jack Wendel (P), Yvonne Kaal 

(O), Robert Verboom (P), Marja Potma (P), Marjan van Dasselaar (ambtelijk secretaris), Peter 

Fikkert (P, toehoorder BHC), Tess Keet (L, toehoorder Meergronden). 

Afwezig met kennisgeving: Jaap Eelman (P),  

Afwezig zonder kennisgeving: Obbe Annega (P), Sicco van Steenwijk (L) 

Datum:   10 juli 2017   

Verslag:   Marjan van Dasselaar 

1. Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de vergadering. Peter van de Braak (HP) heeft afscheid genomen en wordt 

opgevolgd door Robert Verboom (HP-OOP). Marja Potma (OVC-OP) is namens OVC tot de BBMR 

toegetreden. De voorzitter heet de nieuwe BBMR leden van harte welkom.   

Het volgende overleg met de RvT zal plaatsvinden op 6 november 2017 om 16.00 uur.  

Scholingskosten: Wanneer scholing door een docent wegens omstandigheden niet kan worden 

afgerond, worden de kosten van deze scholing niet van de  docent teruggevorderd, maar via de 

academie, bij de school.   

Peter Fikkert, voorzitter van de MR van BHC, geeft aan dat de MR van BHC formeel geen 

bevoegdheden heeft overgedragen aan de BBMR-VO. Hij wil daarom deel uitmaken van het BBMR-

overleg. Besproken wordt dat iedere MR de leden kiest voor de BBMR. De MR van BHC heeft reeds 

twee leden uit de personeelsgeleding afgevaardigd, waardoor Peter niet als lid kan deelnemen aan 

de vergadering. Peter is welkom als toehoorder. 

De vergaderdata voor volgend schooljaar worden vastgesteld.    
 
2 oktober 2017 
20 november 2017 
5 februari 2018 
26 maart 2018 
28 mei 2018 
9 juli 2018 

Locatie: OVC mediatheek 
Tijd: 17.30 – 18.30 BBMR 
         18.45 – 19.45 Overleg met CvB 
         20.00 – 20.30 Besluitvorming BBMR 
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2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag raadsvergadering 29 mei 2017     

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

4. Ingekomen en uitgaande stukken        

De in de agenda vermelde stukken worden bij het betreffende agendapunt behandeld. 

5. Mededelingen uit  

 Oudergeleding/Leerlinggeleding 

De ouder-leerlinggeleding heeft een eerste oriënterende bijeenkomst gehad. Daarvan is  geen 

verslag gemaakt.  

Tijdens de bijeenkomst is aan de orde geweest dat er erg veel stukken worden toegestuurd door 

het CvB en dat het lastig is om daar wegwijs uit te worden. Er zit geen duidelijke oplegger bij de 

stukken waarin staat wat de bedoeling is van de stukken en wat de gevolgen van de voorgnomen 

besluiten zijn voor de geledingen. Bovendien komen de stukken vaak heel laat.  

Er is ook gesproken over de vacatiegelden. Ouders en leerlingen ontvangen vacatiegeld op basis 

van het aantal overlegvergaderingen. De ouder-leerlinggeleding is van mening dat de tijd en 

energie van ouders en leerlingen die in de BBMR gaat zitten gelijk is aan die van de 

personeelsgeleding en dat daarom de vergoeding moet worden gelijkgetrokken. Besproken wordt 

dat de vergoeding/compensatie in tijd voor het personeel wordt bepaald door de regeling in de 

cao en dus door de arbeidsovereenkomst met het bestuur. De ouder-leerlinggeleding zal een 

verzoek om uitbetaling van vacatiegelden aan het CvB voorleggen.  

Leerlingen die lid zijn geweest van de BBMR-VO ontvangen van het CvB een bedankbrief. De 

leerlingen ontvangen echter bij voorkeur een certificaat. De voorzitter stuurt een voorbeeld van 

een certificaat zoals dat bij OVC wordt gebruikt aan de ambtelijk secretaris ter verspreiding.   

De ouder-leerlinggeleding heeft nog niet besloten of er volgend jaar formele vergaderingen komen 

waarvan een verslag wordt gemaakt.   

 Personeelsgeleding 

Het verslag van de vergadering van de personeelsgeleding is aan alle leden verstuurd. De PBBMR 

geeft aan dat er in dit overleg geen besluiten zullen worden genomen, maar dat de PBBMR 

vergadering zal worden gebruikt om inhoudelijk te spreken over bovenbestuurlijke 

personeelsaangelegenheden. Daarmee wordt de BBMR-VO op dezelfde wijze georganiseerd als de 

MR’en op de scholen, die ook een PMR vergadering hebben.   

 OPR 

Geen zaken uit de OPR. 



  BBMR-VO   

   

3 
 

6. Financiële zaken: 
 
De financiële commissie heeft geconstateerd dat het CvB een beleidsarme meerjarenbegroting ter 

advisering aan de BBMR heeft voorgelegd. In het overleg met het CvB is door de commissie 

aangegeven dat de BBMR graag een proactieve rol krijgt in de voorbereiding van de beleidskeuzes 

die moet leiden tot een beleidsrijke begroting. In de meerjarenverkenning zijn 4 onderwerpen 

genoemd die moeten resulteren in beleid. Het eerste onderwerp, regulering leerlingstromen, 

wordt in deze vergadering behandeld.  

In aanvulling op het verslag van de financiële commissie geeft de commissie aan dat voorkomen 

moet worden dat de BBMR weer voor voldongen feiten komt te staan. Daarom zal er ook worden 

gekeken naar cijfermatige aspecten. De BBMR wil in dat verband graag bijtijds de 

kwartaalrapportages ontvangen. De commissie heeft bovendien vragen over het reservebeleid, 

onder meer in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. Welk deel van het budget gaat naar 

reserves en voorzieningen en welk deel naar onderwijs en wat is daarop het beleid?  

In het overleg van de financiële commissie met het CvB is besloten dat de BBMR in een vroege fase 

mee zal denken in de totstandkoming van nieuw beleid op de 4 genoemde onderwerpen. De 

BBMR wil daarover graag concrete afspraken maken met het CvB. 

De kwartaalcijfers zijn dit keer niet te laat aan de BBMR verzonden, maar waren vertraagd 

vanwege de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De kwartaalcijfers werden niet (meer) aan de 

BBMR verstrekt, maar inmiddels is met het CvB afgesproken dat de BBMR de kwartaalrapportages 

ter informatie krijgt toegezonden. De BBMR zal met het CvB concrete afspraken maken over de 

termijn waarbinnen de kwartaalrapportages voor de BBMR beschikbaar zijn.  

7.  Bestuursformatieplan 

Het bestuursformatieplan ligt ter instemming van de PBBMR voor. Het voorliggende plan is feitelijk 

geen bestuursformatieplan. Beleidskaders en visie ontbreken, wijzigingen in de formatie staan niet 

aangegeven en bovenbestuurlijke formatieoverzichten ontbreken. Ten aanzien van de formatie 

OOP wordt in het plan gesteld dat verschillende scholen aangeven dat er, ook om financiële 

redenen, kritisch gekeken moet worden naar het OOP-bestand.  Op de scholen is echter al flink 

gesneden in het OOP bestand. Wat zijn de gevolgen voor OOP en voor welke scholen geldt dit? 

Wat wordt bedoeld met ‘kwalitatief goed onderwijs’.  

8.  Regulering leerlingstromen ASG      

Het voorstel regulering leerlingstromen lijkt vooral vanuit financiële  aspecten ingegeven. Een 

duidelijke toelichting ontbreekt. De financiële aspecten zijn evident: een beter gebruik van 

gebouwen en van formatie. Onduidelijk is wat de visie van ASG is t.a.v. de scholengemeenschap 

die zij vormt. Staat het voorstel op gespannen voet met keuzevrijheid van ouders? Is voldoende 

stilgestaan bij wat ouders en leerlingen willen? Welke gevolgen heeft invoering van dit voorstel? 

Welke visie heeft het CvB ten aanzien van de verschillende soorten onderwijs die ASG aanbiedt? 

Wat zijn de gevolgen voor het personeel? Hoe verhoudt dit voorstel zich met Passend Onderwijs? 

Hoe groot is de klassendeler? Voorrangskeuzes (zoals broertjes en zusjes) zijn niet gemotiveerd. 
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Mocht dit voorstel doorgang vinden dan moet hierover tijdig bij het primair onderwijs worden 

gecommuniceerd, zeker met het oog op voorsorteren op Dalton/Montessori VO.  

Er zijn veel vragen. De BBMR ziet daarom graag een uitgebreide toelichting op het stuk dat 

voorligt.  

9. Procedures voordracht RvT en werving en benoeming CvB 
 

Procedure voordracht lid RvT: De MR’en en de ouders hebben een wettelijk recht op het doen van 

een bindende voordacht voor leden van de RvT. Aan dat voordrachtsrecht wordt in dit voorstel 

niet volledig recht gedaan. 

Procedure werving en benoeming CvB: De deelname van medezeggenschap in de 

sollicitatiecommissie CvB is wettelijk geregeld. In het voorstel maakt de medezeggenschap pas in 

tweede instantie deel uit van selectiecommissie en niet van de sollicitatiecommissie.  

De reglementen die voorliggen lopen vooruit op de plannen om te komen tot een nieuwe 

medezeggenschapsstructuur. De BBMR zal geen advies uitbrengen over de voorgelegde 

procedures maar wordt graag door het CvB tijdig in het proces van wijziging van de 

medezeggenschapsstructuur betrokken. 

Deze vergadering wordt geschorst voor de overlegvergadering 

 

 
 


