BBMR-VO

Verslag besluitvormend deel van de raadsvergadering 5 februari 2018
18. Verslag Besluitvormend overleg 20 november 2017 en actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
19. Afschaffen schooleigen seniorenregeling
De BBMR-VO kan het besluit tot afschaffen van de schooleigen seniorenregeling niet ter discussie
stellen, aangezien de regeling onderdeel was van het taakbeleid op de scholen. Op school/MR
niveau met worden bekeken of de betreffende MR er iets mee kan/wil in het kader van de
procedures rond wijzigen van het taakbeleid op de eigen school. De BBMR-VO beschouwt dit punt
als afgehandeld.
19.a Stemverhouding in de Raad
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
20. Adviesaanvraag Raad van Toezicht
De BBMR-VO zal positief adviseren ten aanzien van het Profiel voorzitter Raad van Toezicht mits
het profiel wordt aangevuld met ‘affiniteit met medezeggenschap’. Het concept zal worden
voorgelegd aan de oudergeleding (Frans).
21. Concept-jaarverslag
De financiële commissie is vaker dan 1 keer bijeen geweest. ‘Ontmoeting’ met de RvT wordt
gewijzigd in ‘overleg’ met de RvT. De BBMR-VO heeft positief geadviseerd over het voorgnomen
besluit tot benoeming van een nieuw lid van het CvB, aanvullen met ‘nadat de BBMR-VO advies
had uitgebracht over het profiel en de procedure’.
Het jaarverslag 2017 wordt gewijzigd vastgesteld.
22. Rondvraag en onderwerpen volgende vergadering
Het antwoord van het CvB op de vragen over het basiscontract met de arbodienst worden voor de
volgende raadsvergadering geagendeerd.
Er is behoefte om het verslag van de scholing vast te stellen. Dit onderwerp zal voor de volgende
vergadering worden geagendeerd. De sfeer in deze vergadering was beter en er zijn meer mensen
aan het woord geweest. Om de inhoudelijke deskundigheid van de BBMR-VO leden te vergroten
zal jaarlijks aan het begin van het jaar een BBMR-VO scholing worden georganiseerd. Opgemerkt
wordt dat er geen sprake is van een ‘vergadering’ tussen de voorzitter, de ambtelijk secretaris en
het CvB over de agenda.
Verzocht wordt om de actiepunten te behandelen bij de bespreking van het verslag.
Welke leden willen plaatsnemen in de werkgroep aanpassing medezeggenschapsstructuur?
Leerlingen denken er nog over na. Ouders: Frans. Personeel: Henk, Liesbeth, Eliane. Niet alle leden
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zijn aanwezig, daarom zal de ambtelijk secretaris de vraag ook nog via de mail uitzetten. De
ambtelijk secretaris vraagt bij het CvB na hoeveel uren de werkgroep in beslag zal gaan nemen.
Eddy, Eliane, Robert en Peter geven aan interesse te hebben voor de innovatieve werkgroep
vitaliteit. De ambtelijk secretaris zal ook de vraag wie wil deelnemen aan deze werkgroep via de
mail uitzetten.
De vraag of de BBMR-VO de afdeling P&O wil uitnodigen voor een presentatie zal voor de
volgende vergadering worden geagendeerd.
Tijdens de scholing is de behoefte aan een technisch voorzitter besproken. Er kan een technisch
voorzitter worden aangewezen voor geagendeerde onderwerpen waar de voorzitter inhoudelijk
aan wil bijdragen. Dit zal dan voorafgaand aan de vergadering worden besproken.
23. Sluiting en datum volgende vergadering
Volgende raadsvergadering: 26 maart 2017 17:30 uur
Actielijst n.a.v. raadsvergadering 5-2-2018
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Delegatie werkgroep medezeggenschapsstructuur
doorgeven aan CvB
Delegatie werkgroep vitaliteit doorgeven aan CvB
Verzoek CvB aanpassing certificaat deelname BBMR
voor leerlingen
Aanpassen jaarverslag
Adviseren Profiel RvT
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Verslag scholing agenderen volgende raadsvergadering
Overzicht kosten BBMR-VO 2017 opvragen,
activiteitenplan en kosten agenderen voor
raadsvergadering 26-3-2018
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Doorgeven namen leerlingen die zich hebben
aangemeld voor de OPR aan Peter/Paul

Voorzitter
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Voor de agenda raadsvergadering 26 maart 2018:
1.
Verslag scholing BBMR-VO
2.
Stemverhoudingen in de Raad
3.
Wet beroep leraar
4.
Begroting ASG 2018
5.
Vakantieplanning 2018-2019
6.
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