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Notulen overleg GMR RBOB de Kempen | 09-06-2021 

Aanwezig: Leden GMR (10 leden)en Jacqueline (Bestuurder RBOB de Kempen)  

Notulist: Marlous (OBS de Klimop Nederweert)  

NOTULEN 

Vooroverleg: 

• Tijdens het vooroverleg hebben we het gehad over de inhoud van de GMR 
vergadering, qua diepgang. De positieve ervaringen met elkaar gedeeld. 

• De datums van het schooljaar 2021-2022 worden: 
22 september 2021 19.30-21.00 uur 
24 november 2021 19.30-21.00 uur 
9 februari 2022 19.30-21.00 uur 
20 april 2022 19.30-21.00 uur 
8 juni 2022 19.30-21.00 uur 

• Lief & Leedpot intentie besproken.  
 

Vergadering met bestuurder: 

1. Welkom 
Welkom aan Linda; RVT 
 

2. Rondvraag; 
• De datums van de GMR  worden vastgesteld voor het schooljaar 2021-2022. 

(mededeling)  
• Op de website van RBOB staat niet de GMR, bestuurder neemt dit op.  

 
3. Nevenactiviteiten 
• Wanneer medewerkers nevenactiviteiten willen ontplooien, dan is daarvoor 

toestemming nodig van de locatie directeur. Elke situatie zal opnieuw moeten 
worden bekeken. Rekening houdend met belangenverstrengeling. 

• In de CAO primair onderwijs staat een kopje nevenactiviteiten.  
• Er komt één document/beleidsstuk Nevenactiviteiten in het PO onderwijs. 

(stichtingsniveau RBOB)  
• Tot die tijd worden de regels van de CAO primair onderwijs gevolgd.  
 

4. Jaarrekening 
Jacqueline mailt de jaarrekening nog door. Als er vragen zijn, dan binnen een 
week deze stellen.  Mochten er veel vragen zijn, dan zullen we een groepje 
samenstellen om met elkaar in gesprek te gaan m.b.t. jaarrekening.  

5. Schoolgids 
• Grammaticale zaken worden aangepast.  
• M.b.t. de algemene scholengids ! hier dienen alleen de zaken in te staan die voor 

alle scholen van de RBOB gelden.  
• Het stukje rondom IKOOK moet gewijzigd worden, niet iedere school heeft IKOOK 

als kinderopvang partner.  
• GMR wordt nog gemist in de scholengids.  

 
6. NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 
• Bijna alle scholen hebben een analyse gedaan. De doelen zijn gesteld. De scholen 

zijn nu aan het bekijken welke interventies ze in willen zetten.  
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• Het geld wat hiervoor vrij komt gaat rechtstreeks naar de scholen.  
• Het geld wat over zou blijven wordt ingezet voor de koersplanmuur.  

 

7. Groepsdirecteur 
• De procedure loopt.  
• Er zijn genoeg kandidaten voor deze functies 

 

8. Borkel en Schaft 
• Het is bij de notaris geregeld, de school valt nu onder het bestuur van RBOB de 

Kempen. Jacqueline zal vragen of er iemand vanuit de oudergeleding vanaf 
volgend schooljaar deel kan nemen aan de GMR vanuit deze school.  
 

9. Lief en Leed pot 
• Duidelijkere definitie m.b.t. de stagiaires. Voorstel is genomen om dit op een half 

jaar te zetten.  
• Op stichtingsniveau zal dit gereserveerd worden en dus ook geregeld worden. 
• Ingangsdatum 1-1-2021 van de lief en leed pot.  
• Goed dat dit nu centraal georganiseerd worden.  
• Er komt ook een lijst met de vergoedingen voor de Lief en leed pot. 

 
10. Aftreden GMR leden: 
• De desbetreffende leden die aftreden zoeken naar een vervanging voor het 

volgende schooljaar.  
• Leerkracht wordt volgend jaar ouder, en andersom.  
 
Aftredende leden: 
Fred (ouder) – Klimop Reusel 
Brigit (personeel) – De Korenbloem  
Helene – (personeel) Ekenrooij 
Karin – (personeel) Regenboog 
Lenneke en Marleen (personeel) – ’t Busseltje 
David (ouder) – Dick Bruna 
Jill (ouder) – ’t Smelleken 
Marlous (ouder) – Klimop Nederweert 
 
 
 

 


