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Verslag bijeenkomst GMR d.d. 13 maart 2017.
Aanwezig leden GMR:
VSO De Bodde/De Keyzer/Parcours
SO De Bodde/De Keyzer/Parcours
SBO Noorderlicht/Westerwel/Zonnesteen
Expertisedienst De Kracht
VO Praktijkcollege Tilburg

: B. de Rouw, J. Derksen
: K. v.d. Linden
: M. Verheijen, H. Toemen (voorzitter)
: A. van Unnik (vicevoorzitter), A. Pragt
: S. Requena, J. de Regter

Afwezig: B. van Oudheusden (VSO De Bodde/De Keyzer/Parcours)
Aanwezig bestuursbureau:
D. Ensberg (voorzitter College van Bestuur), R. v.d. Steen (HRM), G. de Bruin (verslag)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet een ieder en in het bijzonder Juanita de
Regter en Johan Derksen welkom. Juanita zal namens de oudergeleding Praktijkcollege Tilburg zitting
nemen en Johan Derksen, voormalig lid GMR, namens SO/VSO.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Bestuursformatieplan.
Bijlagen:
- Concept bestuursformatieplan schooljaar 2017-2018 versie 0.6
- Tijdpad bestuursformatieplan 2.0
- Voorwoord in houdsopgave “Flankerend beleid Biezonderwijs 2017”
Biezonderwijs staat voor een behoorlijke opgave om te zorgen voor een gezonde financiële
huishouding. Vanavond zal het eerste concept van het bestuursformatieplan besproken worden en D.
Ensberg verneemt graag van de leden wat de GMR belangrijk vindt om mee te nemen in dit plan. In
het directeurenberaad is dit concept reeds besproken.
De nu nog ontbrekende cijfers in dit bestuursformatieplan zullen deze week worden ingevuld waarna
deze versie tijdens het informeel DGO-overleg op 21 maart besproken zal worden.
Afgelopen vrijdag zijn alle vacatures intern verspreid zodat (vaste) medewerkers gebruik kunnen
maken van vrijwillige mobiliteit. Wanneer deze ronde onvoldoende oplevert zal er verplichte mobiliteit
(SBO) moeten plaatsvinden op basis van afspiegelingslijsten.
Als bijlage is tevens het tijdpad gestuurd. Vóór 1 mei dient de GMR in te stemmen met het
bestuursformatieplan, echter D. Ensberg zou gaarne het voorbehoud willen maken deze termijn één
maand op te schuiven. De GMR-vergadering van dinsdag 18 april kan doorgaan met bespreking van
de stand van zaken. Het voorstel is om een extra GMR-vergadering te organiseren in de laatste helft
van mei.
Na het directeurenberaad van 8 maart hebben de directeuren een communicatieleidraad toegezonden
gekregen hoe met de tijdelijke medewerkers om te gaan. Onmisbare “cruciale” tijdelijke medewerkers
zijn door de directeuren aangewezen aan de hand van 3 criteria.
De directeuren van de SBO-scholen zijn momenteel bezig een gezamenlijk, uniform functiehuis SBO
op te stellen. Dat leidt ook tot inzicht in gemiddelde groepsgrootte en minimale omvang om voor
kwaliteit te kunnen (blijven) zorgen. In het speciaal onderwijs en ook in het praktijkonderwijs ontbreken
landelijke benchmark gegevens wat er minimaal nodig is om goed onderwijs te geven.
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Er zijn 2 informatieavonden voor het personeel gepland; op 6 en 10 april om 19.00 uur. De locatie
wordt later bekendgemaakt. De leden van de (P)GMR zullen dan ook aanwezig zijn om eventuele
vragen te beantwoorden.
Het administratiekantoor Vizyr is failliet verklaard. Afgelopen donderdagavond is gesproken over een
mogelijke doorstart. Morgenochtend zal D. Ensberg besluiten wel of niet mee te gaan met een
eventuele doorstart (contract tot en met december 2017).
K. v.d. Linden uit zijn grote zorgen hoe de kwaliteit geborgd kan worden met de veranderende
populatie (verzwaring leerlingen). Biezonderwijs zal daartoe nauw(er) moeten samenwerken met
zorgpartners in de vorm van ‘onderwijszorgarrangementen’. Verder zal Biezonderwijs in belang van
zowel leerlingen als medewerkers haar eigen grenzen moeten bewaken voor wat betreft haar eigen
niveau van ondersteuning en onderwijs aan kinderen en jongeren met een extra
ondersteuningsbehoefte.
Het flankerend beleid zal nog helemaal uitgewerkt moeten worden. Het streven is om volgende week
tijdens het DGO-overleg al het een en ander zonder financiële doorvertaling op papier te hebben.
Er wordt een nieuwe datum voor een extra GMR-vergadering vastgelegd:
Maandag 22 mei om 19.30 uur.
3. Vakantierooster schooljaar 2017-2018.
Het vakantierooster wordt bekeken en besproken. De (P)GMR wordt om instemming gevraagd.
Besluit. De GMR stelt het vakantierooster schooljaar 2017-2018 vast.
4. Afvaardiging GMR Interne Fuwasyscommissie.
A. van Unnik heeft belangstelling om zitting te nemen in de Fuwasys commissie. Mevrouw Van Unnik
wil echter tot de zomervakantie los van verplichtingen zijn. Gabriel zal haar in het begin van het
nieuwe schooljaar benaderen.
5.Presentatie D. Ensberg huisvesting Biezonderwijs.
D. Ensberg geeft een presentatie huisvesting Biezonderwijs stichtingsbreed en sluit af met een aantal
stellingen, waarop de GMR-leden inhoudelijk reageren. Dit onderwerp komt in de toekomst terug op
de agenda van de GMR.
Het bestuursbureau zal rond de zomervakantie verhuizen van de Piushaven naar SBO Zonnesteen.
6. Verslag GMR-vergadering 06-02-2017
Verslag RvT-GMR bijeenkomst 06-02-2017
Niemand heeft gereageerd op het via de mail toegestuurde conceptverslag van 6 februari en dit
verslag is inmiddels op de site van Biezonderwijs geplaatst.
Geen aanvullende vragen.
8. Rondvraag en sluiting.
Niemand maakt van deze ronde gebruik.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter met een woord van dank voor ieders inbreng de
vergadering om 21.45 uur.
Vergaderingen GMR schooljaar 2016-2017 locatie SBO Zonnesteen, aanvang 19.30 uur:
•
•
•

DINSDAG 18 april 2017
Extra GMR-vergadering: maandag 22 mei 2017
Maandag 19 juni 2017 (1e deel gesprek met Raad van Toezicht)

Op dinsdag 21 maart 2017 is er een formeel DGO gepland:
09.30-10.30 uur
10.30-11.30 uur
11.30-13.30 uur

Vooroverleg (P)GMR
Overleg (P)GMR met vakbonden
Formeel DGO overleg
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