Samenvatting MR-vergadering 11 februari 2020
1. Voorstellen leden GMR
M. Kunnen zit twee jaar in de GMR en is sinds september voorzitter. De GMR werkt op
Stichtingsniveau. De GMR bespreekt onderwerpen die eerst langs de PMR/MR gaan en daarna in
de GMR. Ook andere zaken die de MR van belang acht kunnen aan de GMR worden voorgelegd.
R. de Goede is een aantal jaar voorzitter geweest van de GMR en is nu lid van de oudergeleding
van Berg en Bosch in de GMR. Schuift enkele keren per jaar aan bij de MR om de communicatie
tussen de GMR en MR te verzorgen.
De verdeling in de GMR bestaat uit een docent en een ouder per school van de Stichting. Voor
Berg en Bosch Onderwijs geldt een docent en een ouder van de School, een docent en een ouder
van het College en een leerling van het College.
2. Kort verslag nieuwjaarsbijeenkomst GMR
Was een korte bijeenkomst eind januari. Hierin is besproken dat de GMR met commissies wil gaan
werken, dat een extern notulist voor de vergaderingen voor meerwaarde zorgt en de vergaderdata
zijn doorgenomen. Hierna is afscheid genomen van vertrekkende leden met een etentje.
3. Stand van zaken nieuwe leden MR en GMR
Twee docenten van het SO willen waarschijnlijk in de GMR. Voor de MR zijn nog geen nieuwe
aanmeldingen. De voorzitter gaat een praatje houden op de beide locaties van het College. Ook
moet contact gezocht worden met de leerlingenraad van het College om twee leerlingen voor de
MR en een leerling voor de GMR te werven.
4. Verslag financiële commissie begroting nav afspraak controller
Maandag 10 februari hebben 2 MR-leden een prettig en goed voorbereid gesprek gehad met een
van de bestuurders. Er kwam onder andere naar boven dat een aantal leerlingen van het College te
weinig onderwijstijd hebben genoten, hier is een boete voor opgelegd. Voor meer informatie
hierover wordt contact opgenomen met de controller.
Woensdag 12 februari is er een afspraak met de controller, een directeur van de School en de
financiële commissie van de MR. Diezelfde avond is er een GMR vergadering waarin de
begrotingen besproken worden. Er moet snel geschakeld worden tussen deze bijeenkomst, de MR
en terugkoppeling naar de GMR. De MR moet nog instemming verlenen op de begroting.
5. Update werkverdelingsplan BBC Bilthoven
De voorzitters van de MR hoorden tijdens een bijeenkomst op het College Bilthoven dat het
werkverdelingsplan 2019-2020 door omstandigheden nog niet was gemaakt. Er ligt er nu één,
teamleden werd naar hun mening gevraagd. Benadrukt werd dat de CAO PO lastig toe te passen is
voor het College. Het team leek niet goed op de hoogte van wat het werkverdelingsplan inhoudt en
van de procedure voor het tot stand komen van het plan.
College Bilthoven heeft de MR toestemming gevraagd tot het laten vervallen van het
werkverdelingsplan 2019-2020. De MR gaat unaniem niet akkoord en wil inzicht in de genomen
stappen en eventuele gevolgen.
De voorzitters van de MR koppelen dit terug aan de schoolleiding en het bestuur.
De MR heeft voor alle werknemers van College Bilthoven op 5 maart een bijeenkomst
georganiseerd waar een consulent van de AOb, met ervaring in het VSO, voorlichting komt geven
over de CAO en het werkverdelingsplan. De uitnodiging gaat ook naar collega’s van de School en
College Houten.
6. Overleg werkwijze MR en PMR
Na het ontvangen van de jaarplanning van de GMR wordt opnieuw gekeken naar de inhoud en
planning van de bijeenkomsten van de MR. Vanwege de vele personeelsonderwerpen die binnen
de verantwoordelijkheid van de MR vallen, het voorstel om de PMR bijeenkomsten binnen de MR
vergaderingen in te passen. Dit scheelt vergaderingen en dan is de MR ook op de hoogte. De MR
heeft een lidmaatschap bij de AOb, graag verkennen welke behoefte er is bij ieder voor een cursus.
Wellicht is het goed binnen de MR om expertise te verdelen.

