
  BBMR-VO   

   

1 
 

Verslag besluitvormend deel van de raadsvergadering 29-05-2017     

20. Verslag Besluitvormend overleg 27-3-2017 en besluitenlijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

21. Begroting 2017 

Dit punt schuift door naar de volgende vergadering. 

22. Vakantieplanning 2017-2018 

Vakantieplanning: positief advies BBMR-VO ten aanzien van de vakantiedagenregeling, 
instemming BBMR-VO ten aanzien van de vaststelling van de 5 onderwijsvrije dagen en 
instemming PBBMR-VO ten aanzien van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze 
onderwijsvrije dagen.  
Toelichting: Er is een verschil tussen de regeling voor OP/ directie en OOP. In totaal zijn er 12 
roostervrije dagen, waarvan 5, omdat de leerlingen ( en daardoor OP en Directie) 5 dagen minder 
zomervakantie hebben. De overige 7 dagen worden op schoolniveau ingevuld in overleg met de 
MR – vaak aan het begin en het eind van het schooljaar. Leerlingen hebben dan geen les, maar 
kunnen wel verplicht worden om aanwezig te zijn, bijvoorbeeld voor het afmaken/inleveren van 
een werkstuk. Dat is onderwijs en dus is er geen sprake van een onderwijsvrije week, maar een 
roostervrije week. De (overige) roostervrije dagen worden per school ingevuld, dan zijn de 
leerlingen vrij maar de leraren niet.  
 
23. Rondvraag         

Yvonne geeft aan dat zij lid wordt van de BBMR-VO. Ze vraagt om informatie: een afkortingenlijst 

en basisdocumenten. De ambtelijke secretaris stuurt haar een pakket met de benodigde 

informatie. Henk geeft aan dat er een lijst is met afkortingen en zal die aan de ambtelijk secretaris 

sturen.   

Jack stelt meer vergaderdiscipline op prijs.  

MR van HP stelt voor om met alle medezeggenschapsraden op de scholen de verhoging van het 

afdrachtspercentage ter discussie te stellen. Voor dit voorstel is geen draagvlak in de vergadering. 

De BBMR-VO wacht eerst de reactie van het CvB op de vragen naar aanleiding van de begroting af.    

24. Sluiting 

 Volgende raadsvergadering:  10 juli 2017 17:30 uur 

Actielijst n.a.v. raadsvergadering 29-5-2017 

1 Agenderen Passend Onderwijs overlegvergadering 10-7-
2017 

Voorzitter/AS 

2 Paul formuleert vragen Passend Onderwijs voor CvB ten 
behoeve van de overlegvergadering van 10-7-2017 

Paul 

3 Communicatieplan (externe communicatie/publicatie): 
contact afdeling communicatie ASG over de site 

Voorzitter 
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4 Namens de O- en L-BBMR een voorstel voor vergoeding 
en vacatiegelden voorleggen aan het CvB.  

commissie organisatie 

5 Foto raad eerste vergadering schooljaar 2017-2018 Voorzitter/AS 

6 Besluit terugbetaling studiekosten opzoeken Voorzitter 

7 Toesturen informatie Yvonne AS 

8 “Reminder” aan RvT over tweejaarlijks overleg.  Voorzitter 

 

 

 

 

 


