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Verslag besluitvormend deel van de raadsvergadering 2-10-2017     

23. Verslag Besluitvormend overleg 10 juli 2017 en besluitenlijst 

Onder rondvraag 2e alinea: Garry en Frans herkennen zich niet in dit deel van het verslag. Zoals het 

er nu staat lijkt het alsof er een besluit zou zijn genomen over de rol van de vice voorzitter. Er is 

echter slechts gediscussieerd. Het verslag wordt aangepast.   

Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.  

Naar aanleiding van het verslag: De ambtelijk secretaris zal de namen van de leden die zich hebben 

gemeld om deel te nemen aan het overleg over de medezeggenschapsstructuur doorgeven aan 

het CvB.  

24. Bestuursformatieplan 

De PBBMR stemt niet in. Het voorgelegde bestuursformatieplan bevat onvoldoende formatieve en 

financiële informatie, geeft geen inzicht in de bovenschoolse/bovenbestuurlijke formatieverdeling  

en over de consequenties van die formatieverdeling voor de afdracht en de formatieverdeling op 

de scholen. De ambtelijk secretaris zal dit schriftelijk aan het CvB bevestigen. 

25. Regulering leerlingstromen 

-- 

26. Voortgang aanpassing medezeggenschapsstructuur 

De BBMR is van mening dat het concept-voorstel veel te lang op zich laat wachten. De BBMR 

verwacht van het CvB hier strakker en actiever op in te zetten. De BBMR zal dit onderwerp 

inbrengen voor het overleg met de RvT op 6 november a.s.  

27. Financiële zaken 

-- 

Overleg Raad van Toezicht 

Voortgang aanpassing medezeggenschapsstructuur zal als onderwerp worden aangedragen voor 

het overleg met de RvT. De BBMR zal de zorg uitspreken over de relatie met het CvB. Het CvB is 

erg afhoudend en lijkt niet bereid tot het vroegtijdig betrekken van de BBMR bij 

beleidsontwikkelingen. Welke visie heeft het CvB op medezeggenschap? Frans, Eddy, Paul, Robert, 

Liesbeth zullen deelnemen aan het overleg met de RvT.    

28. Rondvraag 

De nieuwe leden ontvangen via de voorzitter een WMS boekje. De voorzitter geeft de namen van 

de leden die MR scholing willen volgen (Yvonne, Djalieza en Robert) door aan de ASG academie.   

Annemarie en Elsbeth zullen de volgende vergadering bijwonen als vervolg op de scholing van 

januari dit jaar.  
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Jaap is heel lang lid geweest van de BBMR en gaat de BBMR verlaten in verband met zijn 

pensionering. De voorzitter bedankt Jaap Eelman voor zijn bijdrage aan en inzet voor de BBMR. 

Jaap benadrukt dat hij hoopt op een stijgende lijn en geeft aan dat het belangrijk is te focussen op 

de grote beleidslijnen en op personeels-, leerling- en ouderbelangen. 

29. Sluiting 

Volgende raadsvergadering:  20 november 2017 17:30 uur 

Actielijst n.a.v. raadsvergadering 2-10-2017 

1 Brief aan CvB niet instemmen bestuursformatieplan Voorzitter/AS 

2 Onderwerpen aandragen overleg RvT 6 november a.s.  Voorzitter/AS 

3 Delegatie voor overleg medezeggenschapsstructuur 
doorgeven aan CvB 

AS 

4 Voorbeeld opvragen van het aangepaste certificaat 
deelname BBMR voor leerlingen.  

AS 

5 Aanpassen jaarplan AS 

6 Afspraken over termijn aanleveren stukken bevestigen 
aan CvB 

AS 

7 Doorgeven namen MR scholing aan academie ASG Voorzitter 

8 Opsturen WMS boekje aan nieuwe leden  Voorzitter 

9 Foto raad 20 november 2017 Voorzitter/AS 

 

Voor de agenda raadsvergadering 20 november 2017: 
1. Communicatie onderling en naar CvB en rolverdeling geledingen-voorzitter-ambtelijk 

secretaris 
2. Evaluatie gekozen en aangestelde functionarissen  
3. Scholing BBMR-VO 
4. Regulering leerlingstromen 
5. Aanpassing medezeggenschapsstructuur 
6. Profiel preventiemedewerker 
7. Passend Onderwijs 
8. Beleidzaken meerjarenbegroting 

 

 

 


