BBMR-VO

Verslag van de BBMR-raadsvergadering d.d. 29 mei 2017
Aanwezig: Hans Bolt (P), Henk Botter (P), Liesbeth Dambrink (P), Michiel van Dijk (P), Jeremy
Doorenspleet (L), Carla Verheijen (P), Jaap Eelman (P), Frans Gerards (O), Garry Meulendijks (O),
Anton Muller (P), Kelly Nieuwenhuis (L), Paul Soedarso (O), Marcel Sprinkhuizen (P), Sicco van
Steenwijk (L), Jack Wendel (P), Yvonne Kaal (O) PRO Almere (als toehoorder), Marjan van Dasselaar
(ambtelijk secretaris),
Afwezig met kennisgeving: Obbe Annega (P), Maaike de Droog (L), Peter van de Braak (P)
Afwezig zonder kennisgeving: Eddy van Onzen (P)
Datum: 29 mei 2017
Verslag: Marjan van Dasselaar
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet Yvonne Kaal die als toehoorder aanwezig is van harte
welkom. Yvonne overweegt het lidmaatschap van de BBMR-VO namens de oudergeleding van PRO
Almere.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag raadsvergadering 27 maart 2017
Het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
p.1 punt 5 Begroting: De MR van HP geeft aan dat uit de begroting van het HP blijkt dat sprake is
van een verhoging van het afdrachtspercentage Entrada. Volgens de schoolleiding is dat het gevolg
van de herstructurering van ICT.
p. 3: “verkiesbaarheid” betreft “het recht om gekozen te kunnen worden”.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
De in de agenda vermelde stukken worden bij het betreffende agendapunt behandeld.
a. Beleid tijdelijke aanstellingen: Jack stelt vraag aan CvB.
b. Richtlijnen Detachering: Wat is de status van het document? Is dit beleid een aanvulling op
het mobiliteitsbeleid? Wat doet ASG aan detachering buiten de cao-VO? Wat is de
bedoeling van de laatste bepaling dat na 12 maanden sprake is van ontslag en overname
door de externe partij? Wat wordt bedoeld met ‘Organisatorische situatie’?
c. WMS wordt uitgedeeld
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d. De bijeenkomst met de Raad van Toezicht vindt plaats op 12 juni a.s. op basisschool De
Zevensprong, Danslaan 74, van 16.00-18.00 uur. Tijdens de bijeenkomst spreekt de RvT
met alle drie de medezeggenschapsraden. De BBMR-VO meent dat deze bijeenkomst niet
in de plaats komt van het wettelijk overleg (tweemaal per jaar) met de RvT. Frans, Jaap,
Liesbeth en Paul zullen aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Garry en Hans hebben interesse,
maar hun aanwezigheid is afhankelijk van hun beschikbaarheid op 12 juni.
e. Het CvB heeft aan de voorzitter van de BBMR-VO excuus aangeboden voor het uitblijven
van een reactie op de brief van de BBMR-VO naar aanleiding van de begroting. Volgende
vergadering zal de reactie er zijn.
De BBMR-VO zal het CvB vragen de meerjarenbegroting/meerjarenverkenning zo spoedig
mogelijk aan de BBMR-VO/de financiële commissie te versturen ten behoeve van de
bijeenkomst van de financiële commissie op 19 juni a.s.
f.

Zie punt 7 verslag

g. Zie punt 8 verslag
h. Zie punt 9 verslag
5. Mededelingen uit


Personeelsgeleding

Vanuit de MR van HP wordt de vraag voorgelegd of de verhoging van het afdrachtspercentage
naar 5,3% het gevolg is van de uitbreiding afdeling ICT op Entrada. Op de andere scholen lijkt
daarover niets bekend. De vraag zal tijdens de overlegvergadering aan het CvB worden
voorgelegd. De MR van HP zal niet instemmen met de schoolbegroting en het
schoolformatieplan.


Oudergeleding

Fijn dat Yvonne Kaal aanwezig is vanuit PRO Almere. De BBMR-VO ziet ook graag versterking
van de oudergeleding door een ouder vanuit Echnaton.
Binnenkort is er een bijeenkomst van de ouder- en leerlinggeleding.


Leerlinggeleding

Volgend schooljaar komt er een extra leerling bij voor Echnaton. Jeremy zal deze leerling
inwerken.


OPR

Er is een nieuwe directeur benoemd van het SWV na het vertrek van Ruud Pet. Het jaarverslag
2016 is goedgekeurd.
6. Begroting ASG 2017
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Als gevolg van het uitblijven van een reactie namens het CvB op de brief van de BBMR-VO vervalt
dit agendapunt.
7. Vakantieplanning 2017-2018
De vakantieplanning wordt besproken en de volgende vragen zullen aan het CvB worden
voorgelegd: Is de planning dezelfde als die van PO? Is afgestemd met de vakantieplanning
Amsterdam? De meivakantie wordt aan het eind verlengd. De beroepsvakexamens kunnen precies
voorafgaand aan de meivakantie worden afgenomen. De theorie-examens beginnen echter direct
na de meivakantie. Is dat gewenst (ook met het oog op de examentraining)?
8. Jaarverslag klachtenregeling
BBMR-VO wil graag geïnformeerd worden over de klacht die deels gegrond is verklaard en over de
stappen die door het CvB zijn genomen naar aanleiding van de klacht. Ook zal aan het CvB worden
gevraagd hoe de klachtencommissie is samengesteld.
9. Passend Onderwijs
Naar aanleiding van het stuk van Paul Soedarso wordt gediscussieerd over de uitwerking van
passend onderwijs op de scholen. Die uitwerking lijkt per school te verschillen. Per school is in
principe een eigen aanbod aan zorg aanwezig, maar de vraag is of dat aanbod dekkend is. De
indruk is dat de toelating van leerlingen zorgvuldiger kan in die zin dat de toelating beter
afgestemd kan worden op het zorgaanbod van de school. Op een aantal scholen is behoefte aan
scholing en ondersteuning en lijken de klassen groter te worden. Op zorg wordt bezuinigd evenals
op ondersteuning (bijv. op conciërges). Kan gezien die bezuinigingen aan leerlingen nog de zorg
worden geboden die nodig is? In verband met de hoge kosten vinden zo min mogelijk tijdelijke
plaatsingen op het OPDC plaats. Op PRO lijkt een andere populatie leerlingen te ontstaan. Er is
meer behoefte aan scholing en ondersteuning. Op een school zijn bijvoorbeeld twee mensen
gedetacheerd om collega’s te ondersteunen en te adviseren. Is er een centraal uitvoeringsbeleid
op ASG niveau voor wat betreft passend onderwijs? Wat betekent dit alles voor de werkdruk?
Passend Onderwijs wordt voor de volgende overlegvergadering geagendeerd en Paul Soedarso
formuleert naar aanleiding van de discussie vragen voor het CvB ten behoeve van de
overlegvergadering.
De BBMR-VO bedankt Paul voor toezending van het verslag van de OPR vergadering en verzoekt of
het verslag een volgende keer kan worden voorzien van een datum.
Het bij de agenda gevoegde stuk “Conclusies en aanbevelingen” is opgesteld door Adviesbureau
BMC.
10. Rondvraag
Ongeveer twee jaar geleden (september-november 2015) is er een besluit genomen over
terugbetaling studiekosten. Liesbeth zoekt dat na in de verslagen.
Voorlopige vergaderdata en locatie volgend schooljaar:
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2 oktober 2017
20 november 2017
5 februari 2018
26 maart 2018
28 mei 2018
9 juli 2018
OVC lokaal 015
Raadsvergadering 17.30 – 18.30 uur
Overlegvergadering 18.45 – 19.45 uur
Besluitvormend deel van de vergadering 19.55 – 20.30
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