Provincialeweg 74, 5503 HJ Veldhoven
Tel: 040 2301560, E-mail: info@rbobdekempen.nl

Notulen: 08-06-2022
Locatie: Bestuurskantoor RBOB; Provincialeweg 74, Velhoven
Tijdstip: 19:30 uur - 21:30 uur
Voorzitter
Leden

Bestuur
Notulist

MR
Afgemeld: PB en SA, FO
Afwezig zonder kennisgeving: BS (vervanger is later nog afgemeld ivm.
ziekte) en WN
JvE
BE

19.30u – 20.00u: vooroverleg zonder bestuurder
1. Stukken ter voorbespreking
o Jaaragenda 2022-2023
Indiener / inleider
Doel

Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

DB GMR
Informatief
Data 2022:
Woensdag 21 september
Woensdag 23 november
Jaaragenda 2023
5 minuten
De jaaragenda is vanaf 26 december. De overige data van de GMR
vergaderingen zijn hierboven toegevoegd.

o Jaarplan 2022-2023
Indiener / inleider
Doel

DB GMR
Concept

Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

Concept jaarplan GMR 2022-2023
10 minuten
In januari staat ‘evaluatie met MR’en’. Het is een goed idee, het is
wel belangrijk dat we van tevoren helder hebben met welk doel we
de MR leden uit gaan nodigen, we zouden bijv. ook een gastspreker
uit kunnen nodigen over een actueel onderwerp (bijv. NPO-gelden).
Het is wenselijk om van iedere school minimaal 1 personeelslid en 1
ouder uit de MR uit te nodigen.
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BE heeft deelgenomen aan de MR-cursus en daaruit bleek ook dat
er vraag was naar een jaarlijkse bijeenkomst waarin MR leden
elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.
Verder is het jaarplan inhoudelijk helder en duidelijk. De
onderwerpen uit het jaarplan worden op een later moment
ingepland op de verschillende GMR vergaderingen.
In september spreken we af wie de organisatie van de bijeenkomst
met de MR leden op gaat pakken.
o Statuut en regelement
Indiener / inleider
Doel

Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

DB GMR
Informatief
Door KJ, NH en MR is het MR regelement bekeken en aangepast.
Het MR regelement en (G)MR statuut ligt nu bij de bestuurder. Zij
heeft aangegeven dat ze Leeuwendaal hier naar gaat laten kijken,
zodat we het ook conform wet- en regelgeving doen. Zodra het
concept klaar is, komt dit terug binnen de GMR.
5 minuten
Geen opmerkingen

o Evaluatie GMR schooljaar 2021-2022 / jaarverslag 2021-2022
Indiener / inleider
Doel

Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

DB GMR
Schooljaar 2021-2022 evalueren m.b.t. de GMR:
• Waar zijn we tevreden over;
• Wat ging goed;
• Wat behoeft aandacht;
• Waar moeten we vooraf rekening mee houden m.b.t. het
nieuwe schooljaar;
Naar aanleiding van deze evaluatie wordt het jaarverslag gemaakt
door de secretaris GMR en gedeeld tijdens de eerste vergadering
van 2022-2023.
5 minuten
• Fysiek is fijner dan online.
• De stukken willen we graag 2 weken van tevoren, daar
hebben we het in de vorige vergadering al over gehad. De
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•
•
•
•

voorvergadering is nu ook steeds 2 weken voor de GMR
vergadering gepland. Dit willen we graag zo houden.
Alertheid op dat we met zoveel mogelijk aanwezig zijn. Als
je afwezig bent is het wenselijk om een vervanger (iemand
anders uit de MR) te laten komen.
Agendering is heel goed, duidelijk
Jaarplan goed
In het jaarverslag worden de belangrijkste punten uit de
vergaderingen opgenomen.

2. Ingekomen stukken GMR leden
Indiener / inleider
Doel
Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

BE
Budget MR en declaratie kosten GMR/MR
Budget voor MR’en wordt door MR’en verschillende mee
omgegaan. Het is slim om in ieder geval een bedrag te reserveren
in de begroting. Dat kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor
scholing.
Personeelsleden van de GMR kunnen reiskosten declareren, maar
voor ouders in de GMR is er op dit moment nog niets geregeld. We
gaan JvE vragen of hierin iets geregeld kan worden.

3. Extra punten ter bespreking
Indiener / inleider
Doel
Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

Vrijwillige ouderbijdrage

Op de meeste scholen wordt de vrijwillige bijdrage volgend
schooljaar geschrapt of is dit schooljaar al niet meer gevraagd. Er is
nog wat onduidelijkheid over wat het budget wordt. Het bedrag
van de vrijwillige ouderbijdrage was niet op elke school hetzelfde.
Sommige scholen vroegen een vrijwillige ouderbijdrage en
daarnaast nog een bijdrage voor het schoolreisje en/of
schoolkamp. Mag er dan helemaal geen bijdrage meer gevraagd
worden van ouders?
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Indiener / inleider
Doel
Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

Professionaliseringsbeleid kort voorbespreken

•
•
•
•

Lerarenbeurs, studieverlof in eigen tijd, hoe staat de PMR
hierin?
Focus sterk op degenen die al les geven. Zij-instromers
hebben een sterke positie in de scholen. Doet dit plan
voldoende recht aan zij-instromers?
Studieovereenkomst: terugbetalingsregeling werkt niet mee
aan het vertrouwen. Is het wel nodig om dit er in te zetten?
Hoe kan RBOB een aantrekkelijke werknemer zijn?
Neemt RBOB de studiekosten over als er een werknemer
aangenomen wordt die nog een studie doet?
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20.00u – 21.30u: vergadering met bestuurder
1. Opening, mededelingen voorzitter GMR, ingekomen stukken
Indiener / inleider
Verwacht tijdsduur
Notulen

Voorzitter GMR
5 minuten
Vraag vanuit het vooroverleg: Budget MR en declaratie kosten
GMR/MR
Antwoord van JvE: In de MR kan er een begroting gemaakt worden.
Hierin kunnen ook de onkosten van ouders meegenomen worden.
Als er onkosten voor de GMR zijn kan de GMR hiervoor aan het
begin van het schooljaar een voorstel indienen. Als dat in
redelijkheid is worden er geen problemen voorzien.
JvE zegt toe dat ouders vanaf 1 augustus 2022 reiskosten voor de
GMR-vergaderingen kunnen declareren. JvE gaat navragen hoe dit
geregeld gaat worden.
Tevens geeft JvE aan dat het ook gewoon mogelijk blijft om MR
cursussen te volgen en bijvoorbeeld een thema avond te
organiseren. Hiervoor hoeft niet specifiek een begroting opgesteld
te worden.

2. Verslag vergadering 20-04-2022
Indiener / inleider
Doel
Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

Voorzitter GMR
Ter vaststelling
Notulen 20-04-2022
5 minuten
Zijn al vastgesteld en staan al op de website.

3. Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
Indiener / inleider
Doel

Bestuurder
Informatief
RBOB start komende schooljaar met het afschaffen van de
ouderbijdrage. Scholen komen in een overgangssituatie en gaan op
schoolniveau kijken hoe ze dit ingaan vullen.
- Is er een vast budget?
- Is er ruimte voor initiatieven van de
Ouderraad/oudervereniging?
Mogelijkheid tot vooraf delen van ervaringen/vragen (via de mail of
tijdens het vooroverleg).
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Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

15 minuten
De meeste scholen hebben de ouderbijdrage al gestopt.
Het budget moet per school geregeld worden. De activiteiten
waarvoor ouders die bijdragen betaalden moeten nu betaald gaan
worden uit de gelden die we van de overheid krijgen. Directeuren
moeten dat gaan begroten. Voor komend jaar mogen ze dat
ophogen met het bedrag dat normaal door ouders werd betaald.
Als iets nu niet kan doordat de ouders het niet hebben betaald kan
de directeur dat extra begroten en aanvragen.
Een school mag bijvoorbeeld wel zelf een spaarpotje maken onder
ouders om extra activiteiten mogelijk te maken, bijv. in de vorm van
een rommelmarkt o.i.d.. Maar het mag geen verplichting zijn en niet
in de schoolgids staan. Het is de bedoeling dat er geen extra
bedragen worden gevraagd.
Op sommige scholen wordt er nog een extra bijdrage gevraagd voor
het kamp. Als blijkt dat dat nog steeds nodig is hebben we het er
volgend jaar nog eens over.

4. Professionaliseringsbeleid
Indiener / inleider
Doel

Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

Bestuurder
Instemming PMR
Het professionaliseringsbeleid wordt bijgesteld (m.n. het onderdeel
investering/scholingskosten wordt aangepast).
Professionaliseringsbeleid
15 minuten
- Vooral gericht op de huidige werknemers, minder op zijinstromers. Antwoord JvE: Er is een apart zij-instromers
beleid.
- Artikel 4: de terugbetaling. Het ontvangende bestuur neemt
de opleidingskosten over. Zelf doet RBOB dat ook. Er zijn nog
nooit problemen over gemaakt tijdens het tekenen.
- PGMR heeft instemmingsrecht. PGMR wil er nog even over
nadenken en overleggen met de PMR. Er wordt een vraag
uitgestuurd naar de PMR.
- Geen studieverlof als je geen lerarenbeurs aanvraagt. Er zijn
stichtingen die daar wel studieverlof voor geven.
Instemming is er nog niet. Wanneer de PMR leden gereageerd
hebben kan de PGMR wel/niet instemmen.
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5. Concept jaarrekening
Indiener / inleider
Doel

Benodigde stukken
Verwacht tijdsduur
Notulen

Bestuurder
Informatief
Welke punten (m.b.t. de eigen school) herkennen we in het
jaarverslag?
Concept jaarrekening
15 minuten
Jaarverslag is later doorgestuurd en daarom nog niet door iedereen
gelezen. We hebben het kort even over de begroting gehad.
GMR heeft vragen over de begroting. De tabellen zijn goed, maar de
toelichting niet, die moet nog aangepast worden.
Een nieuwe versie wordt voor 1 juli aan de GMR aangeleverd.

6. Rondvraag/WVTTK
- Hoe kun je zien hoe lang iemand nog in de GMR zit? Aan het begin van het
schooljaar is er een schema rondgestuurd. Dit komt aan het begin van het
nieuwe schooljaar weer.
- JvE: Leeuwendaal gevraagd om de statuten te controleren. Er zijn al
concepten. Zou de GMR dat nog voor de vakantie kunnen accorderen?
In het statuut staat de koppeling MR-GMR. Als ouder kun je dan in de GMR
zitten zonder dat je in de MR zit. In het statuut laten staan, maar wel met
de toevoeging dat er uitzonderingen zijn.
Omdat we nu een oneven aantal scholen hebben, hebben we geen
pariteitsprincipe meer. De grootste school zou dan 2 mensen mogen
leveren.
- JvE: In Waalre en Oostelbeers worden nieuwe scholen opgestart. Allebei de
scholen zijn ook op zoek naar, als ze een brinnummer hebben, aansluiting
bij een bestuur. Ze hebben contact gezocht met RBOB. RBOB wil graag
meedenken.
- JvE: Volgend schooljaar wordt er een nieuw koersplan gemaakt samen met
Ikook: Opvang en onderwijs. Plan om voor de zomervakantie missie-visie
van de stichting klaar te hebben zodat de schoolplannen daar ook aan
opgehangen kunnen worden. GMR wordt ook bevraagd.
----- Sluiting vergadering -----
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Besluitenlijst
8 juni 2022
1. -

Actielijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

20 april 2022
MR-regelement aanpassen
Jaarverslag GMR maken
Jaarplanner GMR schooljaar 22/23 maken
Vergaderplanning schooljaar 22/23 wordt doorgestuurd.
Stukken en agenda GMR worden twee weken voor de vergadering van de
GMR gestuurd naar de leden.
Gesprek afgevaardigde GMR en RvT inplannen
Checken of ouders in Sharepoint kunnen en stappenplan maken
Navraag doen tav vraag 2 bij evaluatie corona
8 juni 2022
Organiseren van bijeenkomst voor MR leden in januari (in sep. afspreken wie
dit op gaat pakken.
Declaratie reiskosten ouders vanaf 1 augustus 2022 mogelijk maken.
Concept jaarrekening met aanpassing
Instemming professionaliseringsbeleid PGMR

KJ, NH, MR
MR
MR/JvE
MR/JvE
MR/JvE
LS
MR
MS

??
JvE
JvE
MR/PGMR

