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1 Opening
De GMR feliciteert Marian Bakker met haar benoeming tot bestuurder van de, vanaf januari 2018,
nieuwe stichting OBO H-S. Marian bedankt de leden van de BAC. De BAC heeft het traject ervaren als
een intensieve, maar interessante periode. De Raad van Toezicht zal kennismaken met de GMR
tijdens de vergadering van 22 januari 2018.
2 Stand van zaken onderwijs huisvesting.
Er ligt een enorme druk op de organisatie vertelt Marian . Voor 2021 moeten volgens de NAM de
nieuwe gebouwen gerealiseerd worden. We zitten nu in het tweede jaar. De gemeente is
aansprakelijk voor het neerzetten van nieuwe gebouwen, wanneer dit niet binnen 5 jaar gebeurt
zullen zij de kosten moeten dragen.
Het plan is twee nieuwe kindcentra te bouwen. De Schakel, de Tweemaster, de Hoeksteen en
Majella zijn al bezig met voorbereidingen. Er moet een programma van eisen worden opgesteld en
een locatie worden bepaald.
Het Kindcentrum Woldwijk zal bestaan uit de Nico Bulder, het Ruimteschip en SBO de Zwaaikom.
Voor dit kindcentra geldt dat er nu een locatieonderzoek zal worden gedaan. Eerst zal alles
binnenstedelijk worden bekeken. Wanneer hier geen juiste locatie wordt gevonden, zal dit verplaatst
worden buiten het gebied, waarvoor toestemming moet worden aangevraagd bij de Provinciën.
De Walstraschool zal worden versterkt.
De van Heemskerckschool en het Heidemeer zullen misschien toch meer aanpassingen nodig
hebben dan eerder gedacht. Het is mogelijk dat de kosten van de aanpassingen dermate hoog zijn,
dat nieuwbouw toch een betere optie blijkt te zijn.
Er zijn 1% gelden beschikbaar om de nodige expertise in te huren. Op welke manier dit zal worden
ingezet moet nog worden afgesproken.
3 Planning verzelfstandiging
- Locatie schoolbestuur; Nog niet bekend. Liefst op een centrale plek, met eigen ingang.
- Aanstelling staf; Per 1 november werkt Simone Jager op de afdeling P&O. Ook de plek op de
afdeling Financiele huisvesting zal per 1 november worden ingevuld door Michel…..
- Naam stichting; 14 november zal een selectie worden gemaakt uit de ingezonden reacties.
De leerlingen zullen dan mogen stemmen welke naam het uiteindelijk zal worden.

4 Vastellen notulen 20 september 2017
Geen opmerkingen.
5 Inventarisatie stand van zaken onderhoud en schoonmaak.
Er komen van verschillende scholen klachten over het slechte onderhoud van de scholen, maar ook
de tijd die de schoonmakers krijgen en het slechte materiaal waarmee ze moeten werken. Dit is geen
visitekaartje voor onze scholen.
Dit punt zal mee worden genomen naar januari. We zullen met elkaar moeten inventariseren waar
de problemen liggen. Ook zal er goed gekeken moeten worden gekeken naar zaken die opnieuw
aanbesteed kunnen worden, misschien de schoonmaak ook?
In een eerdere vergadering is aangegeven dat er veel gezondheidsklachten zijn op de Zwaaikom. Kort
na de zomervakantie klaagden collega`s over last van de keel, hoesten en prikkerige ogen. Hoe
gezond is deze werkomgeving? Er is besloten een RI&E op te zetten voor de Zwaaikom.
6 Ziekteverzuim en werkdruk.
Op de Zwaaikom zijn op dit moment helaas veel langdurig zieken. Er wordt al meer dan een jaar geen
logopedie aangeboden. De directeur is al een tijd afwezig. De leerkrachten lopen op hun tenen. Hoe
gaat het op andere scholen?
Het ziekteverzuim binnen OBO H-S ligt inderdaad hoger dan het gemiddelde.
Wanneer we het met elkaar over werkdruk hebben wordt het verschil qua invulling van taakbeleid
genoemd . Dit zal gelijk moeten worden getrokken. Op dit moment is dat niet zo.
Ook het leerkrachtregister komt ter sprake. Het is belangrijk dat leerkrachten zich blijven
ontwikkelen. Een aantal mensen geven aan niet het gevoel te hebben zich goed te kunnen
ontwikkelen en zouden graag vaker een cursus of opleiding willen volgen.
7 Nieuwe opzet MR/ GMR
Vooral in het begin van de verzelfstandiging zal de GMR een meer controlerende functie hebben.
8 Rondvraag;
Geen vragen.
Korrie sluit om 21.25 uur de vergadering.

