BBMR-VO

Verslag van de overlegvergadering van de BBMR met het College van Bestuur (CvB) d.d. 28 mei
2018
Aanwezig: Henk Botter (P), Hans Bolt (P), Liesbeth Dambrink (P), Marcel Sprinkhuizen (P), Robert
Verboom (P), Marja Potma (P), Eliane Polak (P), Eddy van Onzen (P), Peter Fikkert (P), Anton Muller
(P), Jack Wendel (P), Djalieza van Iperen (L), Jeremy Doorenspleet (L), Frans Gerards (O), Garry
Meulendijks (O), Paul Soedarso (O), Yvonne Kaal (O), Monique Monen (O), Marjan van Dasselaar
(ambtelijk secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Maaike de Droog (L), Michiel van Dijk (P), Herbert Griffioen (CvB)
Namens CvB: Annemieke Mencke (bestuurssecretaris)
Datum: 28 mei 2018
Verslag: Marjan van Dasselaar
7. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het CvB deelt mede dat Herbert vanwege spoedeisende zaken verhinderd is.
Arboarts/arbodienst: Inmiddels staat het email adres van de arboarts op ASG wijzer (onder personeel
tabblad - verzuimbeleid – arboarts), zodat personeelsleden rechtstreeks contact kunnen opnemen
met de arboarts. De route via de medewerkers van personeelszaken staat natuurlijk ook nog open.
Het CvB mailt het email adres van de arboarts aan de ambtelijk secretaris.
Het huidige contract met de arbodienst moet volgend jaar opnieuw aanbesteed worden. Dit traject
zal aan de hand van de evaluatie worden uitgezet en dat zal de komende periode op de agenda van
de BBMR-VO komen. Het CvB stelt voor om in de klankbordgroep de vraag voor te leggen wat de
belangrijkste zaken zijn bij de keuze zijn voor een nieuwe arbodienst.
In juni zal het jaarlijks gesprek met de arboarts en de medezeggenschap plaatsvinden. Aan dit
gesprek neemt ook een afvaardiging van de GMR PO en de MR bedrijfsbureau deel. Jack en Marcel
zullen vanuit de BBMR-VO aan dit gesprek deelnemen.
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep HR wordt binnenkort gepland.
In het jaarverslag 2017 Almeerse Scholen Groep zal ook een paragraaf in het kader van de
klachtenregeling worden opgenomen. Er zijn geen klachten ingediend bij de landelijke
klachtencommissie, wel intern bij de interne klachtencommissie ASG. Het jaarverslag 2017 Almeerse
Scholen Groep staat op de agenda voor de volgende BBMR-VO vergadering. Dan zal ook de paragraaf
inzake de klachten en bezwaarschriften worden besproken. De BBMR-VO wordt daarmee op de
hoogte gesteld van het aantal (deels) gegronde klachten en tot welke eventuele verbeterpunten
deze klachten hebben geleid.
Conform de jaarplanning zal op 2-7 a.s. de financiële commissie bij elkaar komen en het jaarverslag
2017 Almeerse Scholen Groep bespreken.
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8. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
9. Verslag Overlegvergadering 26 maart 2018 en actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
Naar aanleiding van het verslag:
P.1: De bijeenkomsten met de diverse doelgroepen over het koersplan vinden momenteel plaats; de
bijeenkomst voor de medezeggenschap zal in september plaatsvinden. Na deze fase van
informatie/bouwstenen ophalen, wordt de opbrengst daarvan samengevoegd tot een koersplan. Het
koersplan wordt dan aansluitend formeel voorgelegd aan de BBMR-VO. Ouders hebben inmiddels
ook een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst in het kader van het nieuwe koersplan.
P.3 Arbodienst: Heeft er een wisseling arbodienst plaatsgevonden? Dit zal door het CvB worden
uitgezocht.
Actielijst punt 1: Er is contact geweest en de tekst van MLF waarmee ouders en leerlingen zijn
geworven voor de medezeggenschap wordt nu verder verwerkt tot een tekst waarmee de BBMR
leden kan werven.
Actielijst punt 4: De brief namens de oudergeleding over het bindend voordrachtsrecht lid Raad van
Toezicht volgt nog.
Actielijst punt 5: Het koersplan zal in december 2018 worden vastgesteld. Is het niet krap gepland?
Het CvB geeft aan dat het proces in meerdere stappen verloopt: meerdere doelgroepen (waaronder
personeel, ouders en leerlingen) hebben inspraak tijdens koersplanbijeenkomsten onder leiding van
een externe. De bijeenkomst met de leerlingraden is geweest en de ouders hebben inmiddels een
brief gekregen met een uitnodiging voor een bijeenkomst. De bijeenkomst voor de
medezeggenschap vindt (op verzoek van de BBMR-VO) in september plaats. Daarna is er een
bijeenkomst voor stakeholders en relaties. Op 9 oktober worden de uitkomsten besproken met
leidinggevenden. Daarna wordt het koersplan als voorgenomen besluit formeel voorgelegd aan de
medezeggenschap.
De BBMR-VO heeft waardering voor het feit dat alle geledingen bij de totstandkoming van het
koersplan worden betrokken. Dit is echter iets anders dan medezeggenschap uitoefenen. De BBMRVO wil graag eerder in het proces worden betrokken en zal het koersplan agenderen voor de BBMRVO raads- en overlegvergadering van 9 juli a.s. om te bespreken welke rol de BBMR-VO in het proces
wil hebben. De BBMR-VO vraagt het CvB om met de BBMR-VO te delen wat er in algemene zin al aan
informatie/bouwstenen is opgehaald en vraagt het CvB een concept-koersplan aan de BBMR-VO ter
bespreking voor te leggen.
10. Andere punten uit de Raadsvergadering
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De examens zijn dit jaar direct aansluitend aan de meivakantie begonnen. Dat leverde logistieke
problemen op omdat de gymzalen moeten worden ingericht en de buitengymvelden pas na de
meivakantie kunnen worden gehuurd. Dit betekent een hoge werkdruk voor het ondersteunend
personeel. Tijdens de vergadering wordt geconstateerd dat de examens volgend schooljaar op
donderdag beginnen, zodat dit probleem zich volgend jaar niet zal voordoen.
Er lig een advies van de VO raad om, ondanks het vastlopen van de cao onderhandelingen, toch per 1
juni de lonen te verhogen. Het CvB heeft besloten aan dat advies gehoor te geven en is daarover
communicatie aan het voorbereiden.
Privacybeleid ASG: ASG is bezig met het opstellen van de kaders voor privacybeleid en het gebruik
van foto’s is daar onderdeel van. Het beleid zal per school worden uitgerold en de
communicatiemedewerkers van de scholen zullen worden ondersteund vanuit het bedrijfsbureau.
Volgende overlegvergadering: 9 juli 2018
Actielijst
1

Bestuurssecretaris mailt e-mailadres Arboarts aan AS

Bestuurssecretaris

2

CvB informeert BBMR-VO over de vraag of er een
wisseling van Arbodienst of arbo arts heeft
plaatsgevonden

CvB

3

Evaluatie Arbodienst agenderen zodra evaluatie
beschikbaar is

AS

4

Schriftelijke reactie OBBMR-VO ten aanzien van bindend
voordrachtsrecht RvT voor ouders z.s.m.

OBBMR-VO

5

Koersplan agenderen voor 9-7-2018

AS

Voor de agenda overlegvergadering 9 juli 2018:
1. Kwartaalrapportage Q1
2. Jaarverslag 2017 Almeerse Scholen Groep
3. Bestuursformatieplan
4. Koersplan
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