BBMR-VO

Verslag besluitvormend deel van de raadsvergadering 10-07-2017
22. Verslag Besluitvormend overleg 29-5-2017 en besluitenlijst
Afdrachtspercentage: HP heeft voorgesteld om met alle medezeggenschapsraden de verhoging
van het afdrachtspercentage ter discussie te stellen, maar daarvoor was in de vergadering geen
draagvlak.
Met deze wijziging is het verslag vastgesteld.
Actielijst punt 4: Namens de O- en L-BBMR een voorstel voor vergoeding en vacatiegelden
voorleggen aan het CvB.
Namens de ouder- en leerlinggeleding wordt aangegeven dat de geleding zich niet kan vinden in
de vacatieregeling zoals die is opgenomen in het statuut. De ouder- leerlinggeleding zal een
voorstel aan het CvB doen voor een vacatievergoeding over het afgelopen jaar. De ouderleerlinggeleding wordt verzocht om deze communicatie, zoals alle communicatie vanuit de BBMR,
via de voorzitter te laten verlopen. De ouder-leerlingegeleding gaat daar niet mee akkoord, maar
zal de BBMR in kennis stellen van de communicatie.
23. Financiële zaken
Het meerjarig financieel beleid is beleidsarm. De BBMR wordt door het CvB meegenomen in de
beleidsontwikkeling en de strategische keuzes en brengt daarom geen advies uit. Dit zal namens
de BBMR schriftelijk aan het CvB worden bevestigd.
24. Bestuursformatieplan
De PBBMR stemt nog niet in met het bestuursformatieplan, maar vraagt het CvB schriftelijk om
meer informatie en beantwoording van de gestelde vragen.
25. Regulering leerlingstromen
Het CvB heeft aangegeven dat het document regulering leerlingstromen verder zal worden
toegelicht. De BBMR zal het CvB vragen om een presentatie te geven in de volgende BBMR
vergadering en om de gestelde vragen te beantwoorden. De BBMR zal daarom nog geen advies
kunnen uitbrengen. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de vergadering van 2 oktober 2017.
De BBMR adviseert de MR’en dit onderwerp ook voor de MR vergadering te agenderen ter
bespreking.
26. Procedures voordracht RvT en werving en benoeming CvB
De BBMR neemt de procedures voor kennisgeving aan en brengt geen advies uit. De BBMR kan
zich niet vinden in de procedures. Dit zal schriftelijk aan de RvT worden medegedeeld.
Extra:
Wijziging bekostigingssystematiek Entrada. De BBMR voelt niet voor het afvaardigen van een
aantal leden naar een bijeenkomst over de bekostigingssystematiek van Entrada. De BBMR zal het
CvB schriftelijk verzoeken om in de voltallige BBMR een presentatie te geven.
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Begroting 2017: De BBMR geeft aan niet te zullen adviseren over de begroting 2017. De BBMR
heeft onvoldoende informatie om te kunnen adviseren en neemt eventuele opmerkingen mee in
de besprekingen over de strategische keuzes in het kader van het beleidsrijk maken van de
begroting 2018 en verder. Dit zal schriftelijk aan het CvB worden bevestigd.
27. Rondvraag
Henk, Frans, Jack, Liesbeth, Robert, Garry willen deelnemen aan het overleg over de aanpassing
van de medezeggenschapsstructuur.
Brief PBBMR: Waarom wordt voorgesteld het agendaoverleg voortaan te doen met de voorzitter
en de ambtelijk secretaris? Namens de PBBMR wordt toegelicht dat tijdens de vergadering van de
PBBMR is besproken dat de BBMR geen dagelijks bestuur kent en dat het agendaoverleg op grond
van het huishoudelijk reglement kan worden gevoerd door de voorzitter en de ambtelijk
secretaris. Hierover ontstaat een discussie waarin de interpretatie van deze regeling uit het
huishoudelijk reglement aan de orde komt, evenals het tijdsbeslag dat het BBMR werk op de leden
legt.
Is het mogelijk om een trefwoordenlijst te maken voor de BBMR stukken? Dat zal worden
uitgezocht door de ambtelijk secretaris.
De BBMR besluit het CvB niet te verzoeken om een nadere definitie van ‘Kwaliteit van onderwijs’
te formuleren, maar het te houden bij dat wat daarover in het koersplan is opgenomen en wat de
inspectie daarover heeft vastgelegd.
Verzocht wordt om de volgende vergadering te spreken over welke rol we zien voor de
verschillende geledingen. Dit wordt geagendeerd voor de vergadering van 2 oktober 2017.
Locatie: het is erg warm en met de ramen open is het te lawaaiig. Volgende keer vergaderen we in
de mediatheek.
Er zaten erg veel stukken bij de agenda. Soms wordt er te lang doorgepraat over een onderwerp.
De agenda heeft een tijdspad en dat graag aanhouden.
28. Sluiting
Volgende raadsvergadering: 2 oktober 2017 17:30 uur
Actielijst n.a.v. raadsvergadering 10-7-2017
1
2
3
4
5
6
7
2

Brief aan CvB over financiële zaken
Brief aan CvB over bestuursformatieplan
Verzoek presentatie plan regulering leerlingstromen
Brief aan CvB en RvT over procedures RvT en CvB
Verzoek presentatie aanpassing
bekostigingssystematiek bedrijfsbureau
Delegatie voor overleg medezeggenschapsstructuur
Is het mogelijk een trefwoordenlijst te maken voor
google drive

Voorzitter/AS
Voorzitter/AS
Voorzitter/AS
Voorzitter/AS
Voorzitter/AS
AS
AS
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Voorbeeld van certificaat deelname BBMR voor
leerlingen. Wordt na de vergadering gedaan.
Foto raad 2 oktober 2017

Agenda raadsvergadering 2 oktober 2017:
1.
Aanpassing bekostigingssystematiek bedrijfsbureau
2.
Regulering leerlingstromen
3.
Medezeggenschapsstructuur
4.
Bestuursformatieplan
5.
Rol geledingen
6.
Profiel preventiemedewerker
7.
Passend Onderwijs
8.
Vacatiegelden O/L-geleding
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