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Jaarverslag 2016  BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG)  
           
 
Inleiding 
De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs)  
werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk reglement. De BBMR VO bestaat 
uit 26 leden, waarvan 13 personeelsleden en 13 ouders/leerlingen en heeft een  een 
voorzitter en een of meer plaatsvervangende. De BBMR-VO heeft bovendien een ambtelijk 
secretaris. 
De BBMR stelt een planning op per schooljaar waarin de te behandelen onderwerpen en de 
vergaderdata worden vastgelegd.  
 
Samenstelling BBMR VO 
Op 21 maart 2016 zijn de voorzitter en plaatsvervangende voorzitters van de BBMR VO 
afgetreden en tijdens de vergadering van 11 april 2016 zijn een nieuwe voorzitter en twee 
plaatsvervangende voorzitters gekozen. Deze voorzitter is afgetreden in mei 2016. In de 
vergadering van 8 juli 2016 heeft de BBMR VO wederom een nieuwe voorzitter gekozen.  
 
Tijdens het verslagjaar hebben 8 leden (5P/2O/1L) afscheid genomen van de BBMR. (4P//2L) 
6 leden zijn toegetreden tot de BBMR. Aan het eind van het verslagjaar zijn er vacatures 
vooral in de ouder- en leerlinggeleding.  
 
De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. 
 
Werkwijze 
In de jaarplanning (die per schooljaar wordt gemaakt) zijn de onderwerpen en de data van 
de vergaderingen vastgelegd. De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter, de 
plaatsvervangende voorzitter en de ambtelijk secretaris in een agendaoverleg met het 
College van Bestuur. De agenda en de vergaderstukken worden uiterlijk 10 werkdagen 
voorafgaand aan de vergadering via e-mail aan de leden gestuurd. BBMR VO vergaderingen 
beginnen met een raadsvergadering gevolgd door een overlegvergadering in aanwezigheid 
van het CvB. Na vertrek van de het CvB vindt aansluitend het besluitenvormend deel van de 
raadsvergadering plaats.  
Van de verschillende vergaderonderdelen wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat in de 
volgende vergadering wordt vastgesteld.  
 
Binnen de BBMR VO zijn vier commissies ingesteld, de commissie financiën, de commissie 
organisatie, de commissie personeel en de commissie onderwijskwaliteit. Leden van BBMR–
VO nemen, bij voorkeur vanwege specifieke deskundigheid, plaats in deze commissies. De 
commissies verzorgen de inhoudelijke voorbereiding van besluiten van de BBMR-VO onder 
meer op het terrein van statuten en reglementen (organisatie) en de begroting (financiën). 
De commissies worden geïnformeerd door de bestuurder, doen verslag in de 
raadsvergadering en adviseren de BBMR-VO hoe om te gaan met advies- of 
instemmingsverzoeken op de specifieke terreinen van de commissies. Er zijn acht commissie 
bijeenkomsten geweest. 
 
De samenstelling van de commissies is opgenomen in bijlage 2. 
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Vergaderingen 2016  
In 2016 is de BBMR-VO negen keer in een plenaire vergadering bijeen geweest en wel op 18 
januari, 21 maart, 11 april (verkiezingen), 30 mei, 27 juni, 8 juli (verkiezing), 26 september, 
14 november 2016 en 6 december 2016 (alleen raadsvergadering). In verband met de 
verkiezingen van de nieuwe voorzitters en een extra bijeenkomst in verband met de 
financiële situatie van ASG, zijn er meer vergaderingen geweest dan aanvankelijk gepland. 
 
Samenwerking met het College van Bestuur (CvB) 
Tijdens het agendaoverleg met het CvB wordt de agenda van de  BBMR-VO vergaderingen 
voorbereid. Het CvB stuurt voorafgaand aan de vergaderingen de benodigde stukken aan het 
de voorzitter van de BBMR VO. De voorzitter draagt zorg voor verdere verspreiding van de 
stukken. Tijdens de overlegvergadering licht het CvB de stukken nader toe en is er ruimte 
voor het beantwoorden van vragen. Het CvB informeert de BBMR-VO buiten de 
overlegvergaderingen via de commissies. Het CvB bespreekt in ieder geval uiterlijk in 
december met de commissie financiën  de begroting en overigens met de commissies, indien 
en voor zover er advies-/instemmingsverzoeken voorliggen die vallen binnen de specifieke 
aandachtspunten van deze commissies.  
 
Voor optimale medezeggenschap is het van het belang is dat er sprake is van een goede 
professionele relatie met het College van Bestuur. De relatie met het College van Bestuur is 
in het algemeen goed te noemen, zij het dat deze gedurende het verslagjaar onder druk is 
komen te staan, mede door de discussie over de medezeggenschapsrol bij de vaststelling 
van het professionaliseringsplan.  
 
Raad van Toezicht 
Op 6 juni heeft een ontmoeting met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft de BBMR VO, de GMR-PO en MR-Entrada  met de Raad van Toezicht 
gesproken over de voortgang Koersplan, kwaliteit van het onderwijs en de relatie met het 
College van Bestuur. 
Daarnaast zijn twee leden van de BBMR-VO betrokken geweest bij de werving van een 
nieuw lid van het College van Bestuur.  
 
De vergaderingen zijn openbaar 
In het verslagjaar waren er bij verschillende overlegvergaderingen en BBMR-vergaderingen 
toehoordersaanwezig.  
 
Scholing en faciliteiten 
Er is in 2016 geen scholing voor de hele BBMR VO georganiseerd. Scholing zal plaatsvinden in 
2017.  
 
In het statuut van de BBMR VO is de faciliteitenregeling opgenomen. De personeelsleden 
van de BBMR VO hebben de daarin vastgelegde faciliteiten ontvangen. Ouders en leerlingen 
hebben de vacatievergoeding toegekend gekregen en leerlingen ontvangen aan het einde 
van hun BBMR-lidmaatschap van het CvB bovendien een certificaat voor hun portfolio. 
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Tijdens het verslagjaar is door de BBMR VO juridisch advies ingeroepen. De kosten van het 
juridisch advies zijn door het CvB voldaan.  
 
Behandelde onderwerpen in 2016:  
 
Professionaliseringsafspraken 
De BBMR-VO en het College van Bestuur verschilden van mening over de vraag of de BBMR-
VO instemmingsrecht zou hebben op het professionaliseringsplan dat in 2016 ter tafel lag. 
De PBBMR-VO en het CvB hebben zich in deze discussie juridisch laten adviseren. De 
BBMRVO heeft in 2016 ingestemd met de kaderstellende professionaliseringsafspraken.  
 
Vakantieregeling 
De BBMR heeft positief geadviseerd ten aanzien van de door OCW voorgestelde 
vakantieregeling voor het schooljaar 2016-2017 en de PBBMR heeft ingestemd met het 
bestemmen van vrije dagen zodanig dat een Meivakantie van 2 weken geldt. Deze 
‘meivakantie’ 2017 valt in april, zodat 5 mei 2017 niet als vakantiedag is opgenomen in de 
vakantieregeling. (In 2017 is besloten dat 5 mei 2017, conform cao-vo, een vrije dag is.) 
 
Bestuursformatieplan 
In de vergadering van 14 november 2016 heeft de P-BBMR ingestemd met het 
bestuursformatieplan. 
 
Benoeming lid College van Bestuur 
Tijdens het verslagjaar is de PBBMR-VO betrokken geweest bij de procedure van benoeming 
een nieuw lid van het college van bestuur. Twee leden van de BBMR VO hebben deel 
uitgemaakt van de sollicitatiecommissie en hebben de BBMR VO geïnformeerd en 
geadviseerd over de benoembaarheid van de kandidaten. Deze procedure was bij afloop van 
het verslagjaar nog niet afgerond. 
 
Begroting 2017 en de kwartaalrapportages 
De financiële situatie van ASG, de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 en 
2017-2020  zijn in de financiële commissie en in de overlegvergaderingen veelvuldig aan de 
orde geweest. Tijdens het verslagjaar is het nog niet gekomen tot een definitieve begroting 
2017.  
 
Tot slot 
Het vertrek van twee voorzitters en de ambtelijk secretaris binnen korte tijd, de financiële 
situatie en de onrust rond de kaderstellende professionaliseringsafspraken maakten 2016 
tot een roerig medezeggenschapsjaar. Dankzij de inzet van een ieder is het desondanks een 
constructief jaar geweest. De betrokkenheid bij de medezeggenschap leeft bij alle 
geledingen. De vergaderingen worden goed bezocht en er is ruimte voor de inbreng van een 
ieder. De BBMR VO constateert daarnaast dat er ook vacatures zijn en roept de MR’en van 
de scholen in kwestie op deze vacatures onder de aandacht van zijn leden te brengen.  
 
Maart 2017 
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Bijlage 1: Overzicht van BBMR VO-leden per december 2016 
 
Buitenhout College:  
P: Jaap Eelman 
P: Jack Wendel 
O: Vacature 
L: Vacature 
 
Helen Parkhurst: 
P: Michiel van Dijk 
P: Peter van de Braak 
O: Frans Gerards (plaatsvervangende voorzitter) 
L: Maaike de Droog 
 
Echnaton: 
P: Carla Verheijen  
P: Marcel Sprinkhuizen 
O: Nico Wortel 
L: Jeremy Doorenspleet 
 
De Meergronden: 
P: Henk Botter 
P: Anton Muller 
O: Paul Soedarso 
L: Kelly Nieuwenhuis 
 
Oostvaarders College: 
P: Liesbeth Dambrink (voorzitter) 
P: Vacature 
O: Garry Meulendijks 
L: Sicco van Steenwijk 
  
Arte College: 
P: Obbe Annega 
O/L: Vacature 
 
Montessori Lyceum Flevoland: 
P: Eddy van Onzen 
O/L: Klaas Jongejan (tot 1 augustus 2016)/Vacature 
 
PRO Almere: 
P: Hans Bolt 
O/L: Vacature 
 
Ambtelijk secretaris: 
Vacature 
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Bijlage 2: samenstelling commissies per december 2016 
 
 
Commissie financiën:  
Garry Meulendijks 
Nico Wortel 
Frans Gerards 
Henk Botter 
Carla Verheijen 
Liesbeth Dambrink 
 
Commissie organisatie: 
Frans Gerards 
Hans Bolt 
Peter van de Braak 
Sicco van Steenwijk 
Nico Wortel 
 
 
Commissie personeel 
Jaap Eelman 
Liesbeth Dambrink 
Jack Wendel 
Peter van de Braak 
 
Commissie Onderwijskwaliteit 
Jack Wendel 
Jaap Eelman 
Nico Wortel 
Garry Meulendijks 
Klaas Jongejan 
 


