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Secretariaat:
Gen. Smutslaan 11
Postbus 5134
5004 EC Tilburg
E-mailadres

: gmr@biezonderwijs.com
bestuursbureau@biezonderwijs.com - tel.nr.: 013 – 21 00 121

Verslag bijeenkomst GMR-vergadering d.d. 15-04-2019.
Aanwezig leden GMR:
VSO De Bodde/De Keyzer/Parcours
De Kracht
SO De Bodde/De Keyzer
SBO Noorderlicht/Westerwel/Zonnesteen
VO Praktijkcollege Tilburg

: B. de Rouw (voorzitter), J. Derksen
: A. Pragt (vicevoorzitter)
:
: M. Verheijen
: P. Lenferink, P. v.d. Louw

Afwezig met kennisgeving wegens ziekte:
K. v.d. Linden, VSO De Bodde/De Keyzer
H. Toemen, SBO Noorderlicht/Westerwel/Zonnesteen
Aanwezig Bestuursbureau:
J. Winters (voorzitter college van bestuur a.i.), R. v.d. Steen (staffunctionaris HR), G. de Bruin
(ambtelijk secretaris/verslag)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Bestuursformatieplan schooljaar 2019-2020 (ter instemming)
Een eerste concept van dit plan is reeds besproken in de GMR-vergadering van 25-02-2019. Hierin
zijn de volgende opmerkingen/aanpassingen besproken:
- Het aantal leerlingen SBO is besproken, er is een voorzichtige prognose afgegeven.
- Voor de facilitering invoering Office 365 is een bedrag opgenomen van € 75.000,--. Wanneer
dit bedrag in het betreffende schooljaar niet wordt uitgegeven, vindt overheveling plaats naar
volgend schooljaar.
- De werkdrukgelden zijn aangepast in deze versie.
- Het aantal fte’s vakleerkracht SBO Zonnesteen klopt.
- Voorts zijn er een aantal zaken zoals zij-instroom en werkverdelingsplan in de GMRcommissie HR besproken.
Opmerkingen GMR naar aanleiding van de definitieve versie:
- Blz. 12 teruggang in leerkrachten SBO Zonnesteen van 14,98 naar 13,38 per 01-08-2020
terwijl het leerlingaantal maar met 5 leerlingen daalt (in de prognose). Rielle van der Steen zal
hierover contact opnemen met Peter Smolders (directeur SBO).
- De Kracht daalt in fte’s met 3 personeelsleden. Er is voorzichtig begroot met het oog op de
samenwerkingsverbanden. De Kracht heeft een grote flexibele schil.
- Verschil gedragswetenschappers/psycholoog-orthopedagoog. Gedragswetenschapper is nog
niet vastgesteld en opgenomen in het functiehuis; het systeem heeft dit nog niet aangepast.
3. Functieboek FUWA Adjunct-directeur (ter instemming)
In het directeurenberaad van 29-10-2018 is afgesproken nogmaals een inhoudelijke toets te doen op
de functie-inhoud Adjunct-directeur. Deze toets is inmiddels uitgevoerd door een onafhankelijke
gecertificeerde FUWA-deskundige aan de hand van een uitgebreid interview (met HR en enkele
directeuren) over taken en onderlinge verschillen tussen de scholen. De FUWA-deskundige is
vooralsnog van mening dat volstaan kan worden met één functiebeschrijving voor de gehele
organisatie. In het volgende stadium zal de deskundige gevraagd worden om de beschrijving te
waarderen.
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Voor het Praktijkcollege (VO) is vorig jaar rond mei/juni een apart functiehuis vastgesteld.
4. Notitie “Opleidingsmogelijkheden voor niet bevoegde leerkrachten binnen Biezonderwijs”
(ter instemming)
In de route zit veel maatwerk, ook voor de 2e graads bevoegdheid met lerarenbeurs. Er zal niet groots
geworven worden. De toegangspoort is HR-bovenschools voor al deze trajecten.
Op korte termijn zal de groep zij-instromers bij elkaar geroepen worden waarbij ondersteuning van De
Kracht zal worden aangeboden.
5. Nieuwe arbodienst (ter informatie)
Vanuit het Programma van Eisen en Wensen heeft de werkgroep gekozen voor een gecertificeerde
arbodienst “De Bedrijfspoli”. Op 9 mei zal de werkgroep kennismaken met de bedrijfsarts en verzuim /
re-integratie coach vanuit deze Bedrijfspoli. Daarna zal de handtekening worden gezet. Het contract
zal dan ingaan op 01-07-2019; het oude contract met de Arbo Unie is toentertijd voor een periode van
2 jaren aangegaan.
6. Stand van zaken cao-onderhandelingen OP en OOP (ter bespreking)
Er is weinig te melden. Via de PO-raad vindt momenteel een internetconsultatie plaats voor OOP plus
de directiefuncties. De verschillen binnen de scholen kunnen groot zijn; er zijn nu 7 maanden
verstreken sinds de invoering van de nieuwe cao met een looptijd tot 01-03-2019. Het enige dat rest is
afwachten.
7. Vragen naar aanleiding van het reeds vastgestelde verslag GMR-vergadering van 25-02-2019.
Geen verdere vragen.
8. Rondvraag / mededelingen.
Astrid Pragt. De vacature HR adviseur met nadruk op opleiden, ontwikkelen en recruitment betreft een
tijdelijk projectcontract. In het directeurenberaad is de keuze gemaakt om via het eigen vermogen
iemand specifiek aan te trekken om dit project op zich te nemen.
Johan Derksen. De Bodde heeft weer een geweldig geslaagde werkweek op de camping gehad.
Jan Winters.
- Maandag 8 april is er een gesprek geweest met de commissie onderwijskwaliteit GMR. Jan
Winters heeft de commissie geadviseerd om een doelomschrijving en resultaatverwachting op
schrift te stellen daar dit houvast geeft. Tevens heeft hij geadviseerd om over de benaming na
te denken (onderwijs, onderwijskwaliteit of kwaliteit Inspectie).
- Er heeft een SBO-evaluatie plaatsgevonden. Dit verslag is inmiddels door de MR-en SBO
goedgekeurd en de teams zijn door Peter Smolders geïnformeerd. De leden van de GMR
zullen dit rapport toegezonden krijgen.
Voorzitter Boudewijn de Rouw. Vraagt aan Jan Winters of het mogelijk is om de bestuursrapportages
aan de raad van toezicht te delen met de leden van de GMR. Jan Winters zou dit geen probleem
vinden daar hij voor maximale openheid staat, ware het niet dat er per 01-08-2019 een nieuwe
bestuurder is benoemd. Hij weet niet hoe de heer Gijs de Bont hierover denkt. Dit punt zal terugkomen
in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.
Mededeling Marc Verheijen. Biezonderwijs heeft weer 2 leden in de Ondersteuningsplanraad SBO/SO
(OPR-Plein013) zijnde Hans Toemen en hijzelf.
De vergadering wordt geschorst, zodat de GMR-leden in afwezigheid van het college van bestuur de
gevraagde instemmingen kan bespreken.
INSTEMMING.
Agendapunt 2. Bestuursformatieplan schooljaar 2019-2020.
Unanieme instemming met het bestuursformatieplan schooljaar 2019-2020.
Agendapunt 3. Functieboek FUWA Adjunct-directeur
Unanieme instemming met de functie-inhoud Adjunct-directeur.
Agendapunt 4. Notitie “Opleidingsmogelijkheden voor niet bevoegde leerkrachten binnen
Biezonderwijs”

GMR-vergadering d.d. 15-04-2019

3
Unanieme instemming met de notitie “Opleidingsmogelijkheden voor niet bevoegde
leerkrachten binnen Biezonderwijs”.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter met een woord van dank voor ieders inbreng de
vergadering om 20.15 uur. Er zal blijvend gekeken worden naar het proces: de bestuurder zal de
eventuele vragen tijdig doorgestuurd krijgen hetgeen de vergadertijd van de vergadering zal verkorten.
Vergaderingen GMR schooljaar 2018-2019 locatie bestuursbureau, aanvang 19.30 uur:
-

Maandag 17 juni 2019, 1e gedeelte halfjaarlijks gesprek met Raad van Toezicht.
Verzending agenda plus bijlagen op 3 juni.

GMR-vergadering d.d. 15-04-2019

