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Verslag van de BBMR-raadsvergadering d.d. 6 december 2017
Aanwezig: Henk Botter (P), Liesbeth Dambrink (P), Michiel van Dijk (P), Jeremy Doorenspleet (L), ,
Frans Gerards (O), Garry Meulendijks (O), Anton Muller (P), Eddy van Onzen (P), Paul Soedarso (O),
Marcel Sprinkhuizen (P), Jack Wendel (P), Yvonne Kaal (O), Robert Verboom (P), Marja Potma (P),
Monique Monen (O), Djalieza van Iperen (L), Eliane Polak (P), Peter Fikkert (P), Marjan van
Dasselaar (ambtelijk secretaris).
Afwezig met kennisgeving: Hans Bolt (P), Mirjam van Duijkeren (toehoorder P)
Afwezig zonder kennisgeving: Obbe Annega (P) Ammara Shamsul (L)
Datum: 6 december 2017
Verslag: Marjan van Dasselaar
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Evaluatie en scholing BBMR vervolg (door Annemarie de Graaf en Elsbeth van Riessen)
Verslag van de evaluatie volgt. Dit wordt opgesteld door Annemarie de Graaf en Elsbeth van
Riessen.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Verslag raadsvergadering 2 oktober 2017
Tekstueel:
Agendapunt 4: ‘De ouder-leerlinggeleding zal het CvB hierop rechtstreeks aanspreken….’ het
vervolg van die zin wijzigen in: …. ‘en de BBMR daarvan via de ambtelijk secretaris
(bbmr@ags.gmail.com) in kennis stellen.’
Onder agendapunt 10 en 11 opnemen dat deze onderwerpen niet zijn besproken in de
raadsvergadering (punt 10 wegens het ontbreken van stukken).
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Agendapunt 3: Het certificaat voor leerlingen is door het CvB gemaakt en naar de oud-leerlingen
Sicco en Kelly verzonden. Het certificaat is ter kennisname aan de BBMR-VO per post verzonden
(adres OVC), maar er is iets misgegaan in de verzending/de ontvangst. Een voorbeeld van het
certificaat zal bij de stukken van de volgende vergadering worden gevoegd.
5. Mededelingen uit
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Oudergeleding/Leerlinggeleding
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Namens de oudergeleding en de leerlinggeleding is een brief verzonden aan het CvB inzake de
vacatiegelden. Deze brief is rechtstreeks vanuit de geledingen verzonden (cc aan
bbmrasg@gmail.com), omdat dit de O en LBBMR-VO rechtstreeks aangaat, niet om de PBBMR te
passeren. De brief is bij de vergaderstukken gevoegd.
Het verslag van de O/L BBMR vergadering zit bij de stukken.
Er is een nieuw lid gevonden voor de leerlinggeleding, Ammara Shamsul (De Meergronden).


Personeelsgeleding

De PBBMR is op 13 november 2017 bij elkaar geweest. Er zijn veel nieuwe leden en de leden
hebben tijdens deze bijeenkomst kennis met elkaar gemaakt. Er is dan ook geen verslag van deze
vergadering. Het PBBMR-overleg over het bestuursformatieplan heeft plaatsgevonden op 20
november 2017 aansluitend aan de vergadering van de BBMR-VO. Dit korte overleg heeft
geresulteerd in de brief aan het CvB die bij de vergaderstukken is gevoegd. De PBBMR-VO
bespreekt tijdens een PBBMR-VO vergadering de belangrijke (WMS) onderwerpen die de
personeelsgeleding aangaan. Of de ambtelijk secretaris bij deze vergaderingen aanwezig is, hangt
af van de punten die besproken worden en van de know how die nodig is.
De PBBMR-VO heeft de nietigheid van het besluit tot vaststellen van het bestuursformatieplan
ingeroepen en het CvB uitgenodigd met de geleding in gesprek te gaan over het
bestuursformatieplan. In overleg met het CvB wordt een datum gezocht voor dit gesprek, dat
waarschijnlijk in januari 2018 zal plaatsvinden. Na dat gesprek zal de PBBMR-VO bespreken welke
vervolg actie zal worden ondernomen.


OPR

Vanuit OVC is een leerling bereid gevonden lid te worden van de OPR. Vanuit het BHC is Peter
Fikkert lid geworden van de OPR.
De presentatie van het onderwerp passend onderwijs na de BBMR-VO vergadering van 20
november jl. leverde goede informatie op, niet alle door de BBMR-VO gestelde vragen zijn echter
beantwoord. Afgesproken wordt dat vragen die nog leven binnen de BBMR-VO kunnen worden
gemaild aan de ambtelijk secretaris, zodat die vragen kunnen worden geagendeerd. Daarnaast is
het mogelijk om Peter Fikkert en Paul Soedarso te raadplegen, aangezien beiden zitting hebben in
de OPR. In dit kader wordt nog opgemerkt dat het jaarverslag van het samenwerkingsverband te
vinden is op de site van het SWV.
6. Stemverhoudingen in de Raad (voorstel oudergeleding en leerlinggeleding)
Het voorstel zoals dat schriftelijk is gedaan en dat bij de vergaderstukken is gevoegd wordt
toegelicht. Er zijn momenteel 4 vacatures voor ouders-leerlingen in de BBMR-VO (BHC-2,
Echnaton-1 en Arte-1). Twee scholen hebben helemaal geen ouder of leerling in de raad. Dat is
treurig. De oudergeleding en de leerlinggeleding zien deze vacatures graag vervuld, maar dat blijkt
in de praktijk moeilijk te realiseren. Er is vanuit de geledingen actief gezocht naar kandidaten voor
invulling van de zetels. Er is getracht contact te leggen met de medezeggenschapsraden en de
ouderraden van de scholen. Emailadressen zijn echter vaak moeilijk te achterhalen.
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De beide geledingen willen graag een stok achter de deur om voldoende vertegenwoordigers te
hebben binnen de BBMR-VO. Het voorstel tot aanpassing van de stemverhoudingen wil bereiken
de stemverdeling 50-50 te laten zijn, zodat gelijkheid tussen alle geledingen ontstaat.
De personeelsgeleding ervaart de belangen van personeel en belangen van ouders en leerlingen
niet als tegengestelde belangen. Een scheiding ouders-personeel-leerlingen is in de ervaring niet
aanwezig. Er wordt per persoon gestemd en niet per geleding. Daarbij past niet dat leden meer
dan 1 stem zouden hebben. Het is belangrijker dat een ieder wordt gehoord. In de BBMR-VO
wordt gestemd zonder last of ruggespraak.
Er wordt gesproken over de mogelijkheid om alle ouders van de ‘vacante scholen’ te benaderen,
zodat de vijver om uit te vissen groter wordt en over de mogelijkheid om zetels van ouders in te
laten vullen door leerlingen en andersom. Er wordt een oproep gedaan om voorzitters van
medezeggenschapsraden, ouder- en leerlingraden te benaderen met het verzoek om
ouders/leerlingen te werven.
Dit agendapunt wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.
7. Verslag overleg Raad van Toezicht
Paul, Frans, Liesbeth en Marjan zijn bij de bijeenkomst met de Raad van Toezicht geweest. In het
gesprek is namens de BBMR-VO ingebracht dat de communicatie met het CvB lastig is en dat de
vergaderstukken doorgaans (te) laat worden aangeleverd. De gesprekonderwerpen die werden
aangedragen vanuit de raden (GMR-PO en MR-Entrada en BBMR-VO) waren over de hele linie
ongeveer gelijk. De aangedragen punten worden door de Raad van Toezicht meegenomen in het
evaluatiegesprek met het CvB.
8. Rondvraag

3

-

Mooi om te zien dat de effecten van de scholingsbijeenkomst direct zichtbaar zijn tijdens
de vergadering.

-

Voor de volgende vergadering zal bij wijze van proef per onderwerp een technisch
voorzitter worden aangewezen. Namen van technisch voorzitters zullen in de agenda
worden opgenomen, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Na de vergadering zal deze
werkwijze worden geëvalueerd.

-

Op het MLF gaat de werkdruk erg omhoog. Leeft dat ook op andere scholen? Dit
onderwerp zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd. De vraag wordt
gesteld of de leerlingen ook werkdruk ervaren. Het lijkt erop dat leerlingen in de
bovenbouw meer werkdruk ervaren dan leerlingen in onderbouw.

-

Hoe gaat de BBMR-VO verder met de scholing, welke vervolgstappen worden genomen?
De komende periode zullen de onderwerpen communicatie, evaluatie en werkwijze
regelmatig worden geagendeerd. Voor de volgende vergadering worden: faciliteitenvergoeding BBMR-VO: hoeveel geld geven we uit aan scholing en welke andere
kosten zijn er, en - nut en noodzaak van een presentielijst geagendeerd.
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-

Peter Fikkert meldt zich aan als lid van de financiële commissie. Uitbreiding van de
commissie met een lid vanuit de leerlinggeleding is zeer welkom. Wellicht heeft Ammara
interesse.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Actielijst vergadering 6-12-2017
1
2
3
4
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Voorbeeld certificaat leerlingen
Stemverhoudingen in de BBMR-VO agenderen 5-22018
Technisch voorzitterschap verdelen
Faciliteitenvergoeding en presentielijst agenderen 52-2018

Vz/AS
AS
AS
AS

