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Verslag besluitvormend deel van de raadsvergadering 26 maart 2018
17. Verslag Besluitvormend overleg 5 februari 2018 en besluitenlijst
Jaarplan (agendapunt volgende vergadering) moet zijn begroting. Het verslag wordt gewijzigd
vastgesteld met uitzondering van punt 20 Advies Raad van Toezicht: Aangegeven wordt dat de
afspraken in het verslag niet juist zouden zijn weergegeven. Frans komt met een voorstel voor een
aangepaste verslagtekst. Deze tekst wordt volgende vergadering besproken.
Naar aanleiding van: Hoeveel uur neemt de werkgroep medezeggenschap in beslag? Er zijn nog 4
avondvergaderingen gepland van half 8 tot half 10.
Tijdens de presentatie HR beleid bleek dat de klankbordgroep ook open staat voor ouders.
Monique geeft zich op. Jack heeft zich via de mail voor de innovatieve werkgroep/klankbordgroep
opgegeven. De werkgroep bestaat nu uit: Eddy, Eliane, Robert, Peter, Jack en Monique.
De werkgroep medezeggenschap bestaat uit Frans, Monique, Liesbeth en Henk
Ten aanzien van het technisch voorzitterschap wordt afgesproken dat de voorzitter, voor die
onderwerpen waarvoor dat nodig lijkt, tijdig zal aangeven of er een technisch voorzitter nodig is,
zodat de technisch voorzitter zich goed kan voorbereiden.
18. Vakantieplanning 2018-2019
De BBMR-VO adviseert met betrekking tot de vakantieregeling zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 sub
l van de WMS en stemt in met de vaststelling van de 5 onderwijsvrije dagen zoals bedoeld in
artikel 10 lid 1 onder j. De PBBMR-VO stemt voorts in met de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan deze onderwijsvrije dagen, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 onder r.
19. Voorstel stemverhoudingen in de BBMR-VO
Er wordt gestemd over het voorstel van de ouder- en leerlinggeledingen. Het voorstel wordt met 3
stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen.
20. Rondvraag en onderwerpen volgende vergadering
Bij alle geledingen bestaat de behoefte met het CvB te spreken over de samenwerking binnen ASG
en de meerwaarde van ASG voor de scholen. Dit punt zal worden geagendeerd.
Verzocht wordt om respectvol met elkaar om te gaan en niet door te gaan met praten wanneer de
voorzitter aangeeft dat een punt is afgehandeld. Eventueel kan nog worden gevraagd of de
genoemde punten worden vermeld in het verslag, maar dan graag stoppen.
Wanneer er besluiten worden genomen in een vergadering van een geleding, zoals het besluit van
de PBBMR-VO om het beroep op de nietigheid in te trekken, zullen de andere geledingen door de
ambtelijk secretaris direct via de email van dat besluit op de hoogte worden gesteld. Daarnaast zal
zo’n besluit tijdens de BBMR-VO vergadering worden toegelicht (bijvoorbeeld bij de
mededelingen). Afgesproken deze lijn ook te volgen bij een eventueel besluit van de
oudergeleding inzake het bindend voordrachtsrecht RvT.
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Opgemerkt wordt dat het CvB ook ten aanzien van de bindende voordracht RvT van de ouders een
emotioneel betoog lijkt te houden en in dat kader verwijst naar de gedane handreiking in de
aanpassing van de medezeggenschapsstructuur. Deze interpretatie wordt niet door iedereen
gedeeld. Besproken wordt dat het beter is om dergelijke waarnemingen met het CvB te delen en
niet in te vullen.
Advies profiel RvT
De BBMR-VO is akkoord met de door het CvB gekozen formulering in het profiel/de appendix.
De oudergeleding is van mening dat de ouders in deze procedure een bindend voordrachtsrecht
hebben. De oudergelding geeft aan niet zelf kandidaten voor de RvT te zullen voordragen. De
oudergelding zal schriftelijk toelichten waarom de geleding het standpunt van het CvB, dat reeds 3
leden van de RvT zijn benoemd op voordracht van de medezeggenschap, niet deelt en een
concreet voorstel doen voor de invulling van het bindend voordrachtsrecht. De brief zal door de
ambtelijk secretaris worden doorgestuurd aan het CvB.
21. Sluiting
Volgende raadsvergadering: 28 mei 2018
Actielijst n.a.v. raadsvergadering 26-3-2018
1
3
4

Samenwerking ASG en meerwaarde ASG voor de
scholen agenderen volgende vergadering
Toesturen wervingstekst ouders MR MLF aan Peter
Schriftelijke reactie OBBMR-VO bindend
voordrachtsrecht RvT aan AS

Voor de agenda 28 mei 2018:
1. Kwartaalrapportage Q1
2. Jaarverslag klachtenregeling
3. Samenwerking ASG en meerwaarde ASG voor de scholen

2

AS
Eddy
OBBMR-VO

