
 

Openbare VERGADERING 
Stichtingsbestuur Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe 

        Verslag bestuursvergadering 30 januari 2015 

_____________________________________________________________________ 

aanwezig: Dhr. J. de Wit,  Dhr. J. van Kimmenaede. Dhr. G. Hidding, Mevr.R. Brandes (notulen) 

Dhr. J. Bruchhaus,, Mevr. C. Hagesteijn, Dhr. H. Tiemens 

afwezig: Dhr. P. Vereijken 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

Aan de agenda wordt toegevoegd: 

- Mededelingen van de AD 

- Financiën: toelichting op de financiële uitdraai. 

-Personeelszaken: afvloeiingslijst  

Verslag 24 oktober 2014 

Besluiten en actielijst:  

-verzocht wordt in de besluitenlijst 2015 alleen de nog te nemen besluiten te noteren. 

Hoofd financiën zal contact opnemen met het bestuur om na te vragen welke gegevens het bestuur 

nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. Deze gegevens zullen vervolgens worden verwerkt 

in de Marap. 

De heer Hidding geeft aan dat de gemeente een mondelinge toezegging heeft gedaan om een bedrag 

van ± € 130.000,00 te verdelen onder de scholen in Midden Drenthe voor overheveling 

buitenonderhoud. Het gesprek met de gemeente over de 0 meting wordt afgewacht. 

Besluit: het verslag van 24 oktober 2014 wordt vastgesteld 

 

GMR 

-notulen 20 oktober 2014 worden ter kennisgeving aangenomen 

-notulen 27 november 2014 (het is opmerkelijk dat er slechts twee oudergeledingen aanwezig 

waren). De notulen worden voor kennisgeving aangenomen. 

De AD licht toe wat er is besproken rondom de onrust met betrekking tot andere schooltijden en 

geeft aan welke trajecten er op dit moment lopen. 

 

 



 

 

Financiën 

De AD reikt een toelichting op het jaarverslag 2014 uit en licht dit toe. 

De AD verzoekt het bestuur een stukje tekst  aan de jaarrekening toe te voegen . 

Actie voorzitter: De voorzitter zal hiervoor een tekst schrijven en deze ter aanvulling voorleggen aan 

de overige bestuursleden. 

Er wordt gesproken over de aangepaste afschrijvingstermijnen en welke gevolgen dat heeft voor het 

waardeverlies. De AD stelt voor de ontstane situatie met de wethouder te bespreken.   

 

Besluit: De gevolgen van de aanpassing van de afschrijvingstermijnen worden opgenomen in het 
jaarverslag 2014. 

 

Besluit: het bestuur gaat akkoord met de meerjaren begroting. 

 

Balansontwikkelingen: 

De AD vraagt zich af of het bestuur zich voldoende bewust is van de impact van de 

balansontwikkelingen. De personele lasten zijn hoog.  Er zal de komende tijd 8fte in de rddf geplaats 

worden. De groep jonge docenten zal dit jaar voor rddf in aanmerking komen. Als personeel 

vroegtijdig uit dienst treedt krijgen we als organisatie een boete. De regels voor vroegtijdig pensioen 

gelden niet meer. 

 

Personeelszaken 

Nieuwe Cao 

Het bestuur wordt verzocht de nieuwe cao goed te keuren.  

De AD licht de wijzigingen in de nieuwe cao toe. Per werknemer is er een bedrag van € 500,00 

beschikbaar voor deskundigheidsbevordering. Ook wordt de 40 urige werkweek besproken. 

Daarnaast gaan schoolvakanties voor leerlingen en docenten van elkaar afwijken. De cao is voor een 

jaar geldig. 

 

Besluit: het bestuur gaat akkoord met de nieuwe CAO 

Afvloeiingslijst 

Het afvloeiingsbeleid van de stichting OBOMD is first in first out. Hierbij tellen alle jaren 

dienstverband van de overheid mee.  Op de nieuwe afvloeiingslijst staat het onderwijzend personeel 

(OP). De tijdelijke contracten worden beëindigd. 

 

Besluit: de afvloeiingslijst wordt vastgesteld en akkoord bevonden. 

 

 

 



Organisatie en onderwijs 

Beleidsontwikkelingen en perspectieven 

De bestuursleden hebben de beleidsontwikkelingen en perspectieven toegestuurd gekregen. De AD 

licht e.e.a. toe. De ontwikkelingen komen tot stand door gesprekken met het MT en de 

schoolcoördinatoren. De professionals krijgen meer verantwoordelijkheid. De AD geeft aan dat de 

beleidsontwikkelingen een groeiproces is. 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Er komt in de loop van 2015 een nieuwe enquête.  ???????? 

Actie AD: uitzoeken wanneer de medewerker tevredenheid enquête uitgevoerd dient te worden en 

wanneer de laatste is gehouden. 

Stand van zaken overheveling buitenonderhoud 

Op 16 en 17 december is er een schouw van de gebouwen uitgevoerd. De uitwerking hiervan wordt 

op korte termijn verwacht. De uitwerking wordt samen met de schoolbesturen en de gemeente 

besproken. 

RI&E plan van aanpak 

De verwachting is dat de in de RI&E genoemde punten voor de zomervakantie van 2015 zijn 

afgewerkt.  

 

Rondvraag 

Ziekteverzuim 

De AD geeft toelichting op het ziekte verzuim 

Vergaderlocatie 

Er wordt afgesproken de vergaderlocatie op de Pieter van Thuylschool in Hoogersmilde te houden. 

Om contact met directeuren en zichtbaarheid bij het personeel te vergroten wordt besproken dat 

het bestuur aanwezig zou kunnen zijn op bijeenkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


