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Jaarverslag 2017  BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG)  
           
 
Inleiding 
De BBMR-VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs 
Almeerse Scholen Groep)  werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk 
reglement. De BBMR VO bestaat uit 26 leden, waarvan 13 personeelsleden 
(personeelsgeleding, PBBMR-VO) en 13 ouders/leerlingen (oudergeleding, OBBMR-VO en 
leerlinggeleding, LBBMR-VO) en heeft een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter 
(beide leden van de BBMR-VO) en een ambtelijk secretaris (geen lid van de BBMR-VO). 
De BBMR stelt een planning op per schooljaar waarin de te behandelen onderwerpen en de 
vergaderdata worden vastgelegd.  
 
Samenstelling BBMR-VO 
Tijdens het verslagjaar hebben zeven leden (4P/1O/2L) afscheid genomen van de BBMR. 
Acht leden zijn toegetreden tot de BBMR (4P/2O/2L). Aan het eind van het verslagjaar zijn er 
nog vacatures in de oudergeleding en de leerlinggeleding.  
 
De samenstelling van de BBMR per 31 december 2017 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 agenda wordt voorbereid door de voorzitter en de 
ambtelijk secretaris in een agendabespreking met het College van Bestuur. De agenda en de 
vergaderstukken worden uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de vergadering geplaatst 
op Google-drive en via e-mail wordt aan de leden een link naar de stukken gestuurd. BBMR-
VO vergaderingen bestaan uit de raadsvergadering gevolgd door een overlegvergadering in 
aanwezigheid van het College van Bestuur en aansluitend, na vertrek van het College van 
Bestuur, het besluitenvormend deel van de raadsvergadering.  
Van de verschillende vergaderdelen wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat in de 
volgende vergadering wordt vastgesteld.  
 
De vergaderingen zijn openbaar en in het verslagjaar waren er bij verschillende BBMR-VO 
vergaderingen toehoorders aanwezig.  
 
Binnen de BBMR-VO is 1 commissie actief, de commissie financiën. Leden van BBMR–VO 
nemen, bij voorkeur op grond van specifieke deskundigheid en/of belangstelling, plaats in 
deze commissie. De commissie bereidt besluiten van de BBMR-VO inhoudelijk voor. De 
commissie wordt geïnformeerd door het College van Bestuur, doet daarvan verslag in de 
raadsvergadering en adviseert de BBMR-VO hoe om te gaan met advies- of 
instemmingsverzoeken op de specifieke terreinen van de commissie. Tijdens het verslagjaar 
is de financiële commissie drie keer bij elkaar geweest. 
 
De samenstelling van de commissie is opgenomen in bijlage 2. 
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Vergaderingen 2017  
In 2017 is de BBMR-VO zes keer in een plenaire vergadering bijeen geweest en wel op 30 
januari, 27 maart, 29 mei, 10 juli, 2 oktober en 20 november.  
 
Samenwerking met het College van Bestuur  
Tijdens de agendabespreking met het College van Bestuur wordt de agenda van de BBMR-
VO vergaderingen voorbereid. Het College van Bestuur stuurt voorafgaand aan de 
vergaderingen de benodigde stukken aan de ambtelijk secretaris van de BBMR-VO. De 
ambtelijk secretaris draagt zorg voor plaatsing van de stukken op Google-drive en het 
versturen van de link naar de stukken aan de leden van de BBMR-VO. Tijdens de 
overlegvergadering licht het College van Bestuur de stukken nader toe en is er ruimte voor 
het beantwoorden van vragen. Het College van Bestuur bespreekt in ieder geval uiterlijk in 
januari met de commissie financiën de begroting.  
 
Een goede en professionele relatie met het College van Bestuur is van belang voor het 
kunnen uitoefenen van goede medezeggenschap. De relatie met het College van Bestuur is 
over het algemeen goed te noemen, maar de relatie heeft gedurende het verslagjaar onder 
druk gestaan, mede als gevolg van het namens het College van Bestuur laat aanleveren van 
stukken.   
 
Raad van Toezicht 
Op 12 juni en op 6 november heeft een overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben de BBMR-VO, de GMR-PO en MR-Entrada  onder meer 
met de Raad van Toezicht gesproken over het bestuursreglement, het reglement Raad van 
Toezicht, de voortgang aanpassing medezeggenschapsstructuur en de relatie met het 
College van Bestuur. 
  
Scholing en faciliteiten 
Er hebben in maart 2017 twee scholingsbijeenkomsten voor de BBMR-VO plaatsgevonden. 
Centraal stonden daarbij wat binnen de medezeggenschap aan de orde moet komen en op 
welke wijze dit de meeste vruchten zal afwerpen. In november en december 2017 hebben 
dezelfde trainers leiding gegeven aan de evaluatie van de BBMR als geheel en de onderlinge 
samenwerking.   
 
In het statuut van de BBMR-VO is de faciliteitenregeling opgenomen. De personeelsleden 
van de BBMR-VO hebben de daarin en in de cao-VO vastgelegde faciliteiten ontvangen. 
Ouders en leerlingen hebben de vacatievergoeding toegekend gekregen en leerlingen 
ontvangen aan het einde van hun BBMR-lidmaatschap van het College van Bestuur 
bovendien een certificaat van deelname voor hun portfolio. Namens de oudergeleding en de 
leerlinggeleding is een verzoek tot aanpassing van de vacatievergoeding bij het College van 
Bestuur ingediend. Dit verzoek is door het College van Bestuur afgewezen. 
 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 vinden de BBMR-vergaderingen plaats op het 
Oostvaarders College in lokaal 108. In dit lokaal hangt een smart tv en een white board. Het 
lokaal bevindt zich aan de patio en er is airco. Tijdens de vergadering zijn er luxe broodjes, 
frisdrank, koffie en thee.  
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Behandelde onderwerpen in 2017  
 
Benoeming lid College van bestuur 
De BBMR-VO heeft positief geadviseerd over het voorgenomen besluit tot benoeming van 
een nieuw lid van het College van Bestuur, nadat de BBMR-VO advies had uitgebracht over 
het profiel en de procedure.  
 
Eigen risicodragerschap WIA/WGA 
De BBMR-VO heeft positief geadviseerd over het voorgenomen besluit tot het aangaan van 
het eigen risicodragerschap in het kader van de WIA/WGA. 
 
Vakantieregeling 
De BBMR-VO heeft positief geadviseerd over het voorgenomen besluit tot vaststelling van 
de vakantieregeling zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 sub l van de WMS. De BBMR-VO heeft 
ingestemd met het voorgenomen besluit tot vaststelling van de 5 onderwijsvrije dagen zoals 
bedoeld in artikel 10 lid 1 onder j. De PBBMR-VO heeft ingestemd met het voorgenomen 
besluit tot vaststelling van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze onderwijsvrije 
dagen, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 onder r. De van overheidswege bepaalde vakanties en 
de adviesdata zijn door het College van Bestuur in de vakantieregeling overgenomen. Een en 
ander leidt tot een verlengde meivakantie waardoor de meivakantie direct aansluit op de 
start van de examens. Het College van Bestuur heeft toegezegd dat er extra ondersteunende 
maatregelen worden genomen voor de examenleerlingen die door deze vakantieregeling in 
de problemen komen met de voorbereiding op de examens.  
 
Bestuursformatieplan 
De PBBMR-VO heeft niet ingestemd met het besluit tot vaststelling van het 
bestuursformatieplan, omdat het voorgelegde bestuursformatieplan onvoldoende 
formatieve en financiële informatie bevat, geen inzicht geeft in de 
bovenschoolse/bovenbestuurlijke formatieverdeling en in de consequenties van die 
formatieverdeling voor de afdracht en de formatieverdeling op de scholen. In december van 
het verslagjaar heeft de PBBMR-VO de nietigheid ingeroepen van het besluit van het College 
van Bestuur tot vaststelling van het bestuursformatieplan.  
 
Begroting 2017  
De BBMR-VO heeft de begroting 2017 ter informatie aangeboden gekregen.  
 
Begroting 2018 
De begroting 2018 wordt in januari door de financiële commissie met het College van 
Bestuur besproken. 
 
Meerjarenverkenning 2018-2021 
De BBMR-VO heeft met het College van Bestuur de meerjarenverkenning 2018-2021 
besproken en geconstateerd dat deze beleidsarm is. Om die reden heeft de BBMR-VO geen 
advies uitgebracht over het voorgenomen besluit tot vaststelling van de 
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meerjarenverkenning 2018-2021. In de meerjarenverkenning worden vier strategische 
vragen gesteld:   
1. Hoe waarborgen we op duurzame wijze de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen?  
2. Hoe waarborgen we de vitaliteit van ons personeel?  
3. Hoe realiseren we passende en tegelijkertijd betaalbare huisvesting van onze scholen?  
4. Welke ruimte hebben we voor de vraagstukken 1 t/m 3 nodig in onze bedrijfsvoering 
(financiën, bedrijfsbureau)?  
Met het College van Bestuur heeft de BBMR-VO afgesproken dat de BBMR-VO inhoudelijk 
zal worden betrokken bij de voorbereiding van het beleid ten aanzien van deze strategische 
vragen. Voor iedere BBMR-VO vergadering zal een van deze strategische vragen worden 
geagendeerd en tijdens de vergadering worden besproken.  
 
Passend Onderwijs 
Tijdens de BBBMR-VO vergadering van 20 november 2017 heeft een presentatie 
plaatsgevonden over Passend Onderwijs door Franka Rodrigues, directeur Buitenhout 
College en voormalig voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. 
De ambtelijk secretaris van de Ondersteuningsplanraad was daarbij aanwezig.  
 
Aanpassen Medezeggenschapsstructuur 
Ondanks herhaald verzoek van de BBMR-VO en toezeggingen van het College van Bestuur 
zijn er nog geen concrete stappen gezet om te starten met het overleg over de aanpassing 
van de medezeggenschapsstructuur.  
 
Tot slot 
De BBMR-VO heeft gedurende het verslagjaar aandacht gevraagd voor de juridische positie 
van de BBMR-VO en het College van Bestuur verzocht om het overleg over de 
medezeggenschapsstructuur zo spoedig mogelijk te starten. Helaas is aan dat verzoek nog 
geen gevolg gegeven. De BBMR-VO constateert bovendien dat de vergaderstukken 
regelmatig te laat of niet beschikbaar waren voorafgaand aan de vergaderingen. De relatie 
met het College van Bestuur kwam mede daardoor onder druk te staan. Het gesprek 
hierover is echter gaande en de BBMR-VO heeft er vertrouwen in dat deze gesprekken de 
samenwerking in het jaar 2018 ten goede zullen komen.  
Dankzij de inzet van een ieder is het 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 in de ouder- en leerlinggeleding en zal het CvB verzoeken om steun bij het bij  
de scholen in kwestie onder de aandacht brengen van deze vacatures.   
 
 
Januari 2018 
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Bijlage 1: Overzicht van BBMR VO-leden per 31 december 2017 
 
Buitenhout College:  
P: Peter Fikkert 
P: Jack Wendel 
O: Vacature 
L: Vacature 
 
Helen Parkhurst: 
P: Michiel van Dijk 
P: Robert Verboom 
O: Frans Gerards (plaatsvervangend voorzitter) 
L: Maaike de Droog 
 
Echnaton: 
P: Marcel Sprinkhuizen  
P: Eliane Polak 
O: Vacature 
L: Jeremy Doorenspleet 
 
De Meergronden: 
P: Henk Botter 
P: Anton Muller 
O: Paul Soedarso 
L: Ammara Shamsul 
 
Oostvaarders College: 
P: Liesbeth Dambrink (voorzitter) 
P: Marja Potma 
O: Garry Meulendijks 
L: Djalieza van Iperen 
  
Arte College: 
P: Mirjam van Duijkeren 
O/L: Vacature 
 
Montessori Lyceum Flevoland: 
P: Eddy van Onzen 
O/L: Monique Monen 
 
PRO Almere: 
P: Hans Bolt 
O/L: Yvonne Kaal 
 
Ambtelijk secretaris: 
Marjan van Dasselaar 
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Bijlage 2: samenstelling financiële commissie per 31 december 2017 
 
 
Commissie financiën 
Garry Meulendijks 
Frans Gerards 
Henk Botter 
Liesbeth Dambrink 
Peter Fikkert 
 
 


