
 

 

Datum vergadering 19 september  2016 (OBS Molenakker) 

Aanwezig: Linda Kirkels-Janssen (LK), Henk Derks (HD), Jolanda Peters-van Nieuwenhoven (JP); 

Maria Gubbels-Korten (MG),  Mark Kuper (MK); Koen Kodde (KK);, Sonja Ruyten (SR), Dave 

Haverkes (vervanger van Esther Rutten); Tamara Smeets (TS); Elly Brouwers (vervanger 

Silvia Stultjens) 

Afgemeld: Frank van den Born (FvdB); Greg Buchardt (GB); Esther Rutten (ER) Silvia Stultjens (SS); 

John Smolenaers (JS) 

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
Er zijn een aantal nieuwe leden die zich voorstellen: 

 Dave Haverkes vervangt Esther Rutten die niet aanwezig kon zijn. 

 Tamara Smeets: zij zal om toerbeurt met een andere ouder (Loes) namens de Ouders van 
Graswinkel deelnemen aan de GMR. 

 Elly Brouwers vervangt Silvia Stultjens die met zwangerschapsverlof is. 
 
De GMR heeft een geboortekaartje ontvangen van Silvia, Guido en Linn). Zij zijn de gelukkige ouders 
geworden van een dochter/ zusje Saar. De GMR feliciteert haar met de geboorte van hun dochter. 
 
Namens de GMR reikt SR een bos bloemen uit aan LK, om haar te bedanken voor de mooie attentie aan het 
einde van het vorige schooljaar, maar vooral om haar te bedanken voor haar uitmuntende voorzitterschap.  
 
2. Notulen vorige vergadering  
De notulen van de vergadering van juni worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen worden de 
volgende punten nog nader toegelicht: 

 Stand van zaken Koala: Het leerlingaantal van Koala is (in lijn met de landelijke trend) gedaald van 
140 naar 62 leerlingen. Dit betekent ook dat het aantal groepen wordt teruggebracht van 9 naar 6 
(mogelijk 5). Financieel is dit geen probleem in verband met de opgebouwde buffer. Het aantal 
FTE’s moet ook teruggebracht worden en dit betekent dat een aantal leerkrachten weer 
terugstromen in de vervangingspool (conform de met hen gemaakte afspraak) binnen Stichting 
Eduquaat en Stichting Meerderweert. 

 Het leerlingenaantal van Eduquaat laat een kleine groei zien. We komen per 1 oktober uit op 30 
leerlingen meer dan begroot.  

 Gesprekkencyclus: staat op agenda van BMT. Binnenkort komt er een gestandaardiseerde tool. 
Belangrijkste probleem is de definitie van de diverse functies (functiebeschrijvingen). Wat zijn nu 
precies de vereisten die gesteld worden aan een functie (bijv Leerkracht A, B) en wat zijn de 
verschillen. Dit is nodig om goed te kunnen beoordelen. GMR benadrukt nogmaals dat het niet om 
de formulieren gaat maar om de gesprekken. 

 Profiel College van Bestuur: tijdens vorige vergadering is aangekondigd dat er een profielschets van 
de Raad van Toezicht zou worden doorgestuurd voor beoordeling. Deze is echter niet ontvangen. 
HD zal contact opnemen met voorzitter RvT (profiel is 20-9-2016 ontvangen en door voorzitter 
doorgestuurd naar GMR-leden met verzoek voor feedback. 

 Ontwikkelingen passend onderwijs: Binnen de stichting passend onderwijs zijn er diverse personele 
ontwikkelingen die er toe geleid hebben dat er gestart wordt met het verbeterde proces met minder 
bureaucratie. De Intern Begeleider is in samenwerking met de IOT verantwoordelijk voor het budget. 
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de budgetten voor passend onderwijs ook worden opgehoogd van 
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134/140 euro naar 250 euro per leerling. Dit is geld die de stichting zelf kan inzetten. De afspraak is 
wel dat er tussen de 4 besturen samengewerkt wordt ten behoeve van de efficiency. De stichting 
heeft ook een calamiteitenfonds voor zware problematiek. 
De manier van denken/werken zoals bedoeld tijdens de implementatie van passend onderwijs wordt 
nu ook geïmplementeerd en zal naar verwachting eind van het jaar procesmatig zijn ingericht. 

 
3 Scholingsplan 
Het scholingsplan is nog niet aangepast. Het is wel gecommuniceerd door CvB. Agendapunt wordt 
doorgeschoven naar agenda van volgende vergadering.  
 
4.  Taakbeleid 
GMR heeft een vraag ontvangen hoe binnen taakbeleid wordt omgegaan met de verschillende duur van 
schooljaren. Gaat men uit van werkelijk aantal weken of van gemiddelde? Is in een eerder stadium een 
gemiddelde van 39,2 afgesproken, ongeacht duur schooljaar? Volgens taakbeleid zou men dit jaar uit 
moeten gaan van 38,6 schoolweken. 
In GMR wordt vraag gesteld waarom taakbeleid niet loopt van 1 oktober tot 1 oktober? 
GMR – taakbeleid (MG / SR) gaat dit navragen bij BMT-leden. 
 
Antwoord van BMT: In het verleden is gerekend met standaardjaren. Voorheen was er verschil in het aantal weken dat 
gehanteerd werd (38,6 of 39,2).De getallen zijn ooit herleid vanuit lesgevende uren teruggerekend naar “lesgevende 
weken” in een gemiddeld jaar. In de cao wordt geen aantal weken genoemd. In stukken van bonden kom je meerdere 
getallen tegen. Binnen Eduquaat is voor dit schooljaar afgesproken 38,6 te gaan hanteren.  

 
5.    Flexpool/Vervangingsfonds 
In CAO is opgenomen dat 6 contracten in 4 jaar mogen worden afgesloten zonder dat dit verplichtingen 
oplevert. Dit resulteert erin dat het zeer moeilijk is om kort verzuim te laten vervangen. 6 keer 1 dag 
vervangen in 4 jaar is immers een verplichting. 
Zoals in vorige vergaderingen reeds toegelicht zijn er inmiddels een aantal maatregelen genomen: 
uitbreiding vervangingsfonds, samenwerking met besturen in Midden Limburg die hopelijk een aantal 
problemen wegnemen.  
De vervangingspool heeft door een aantal langdurige vervangingen momenteel nog maar 1,5 FTE 
beschikbaar, hetgeen krap is. Besloten is daarom om de vervangingspool uit te breiden naar 6%, en 
afhankelijk van het aantal leerkrachten van Koala dat terugstroomt te gaan werven. Dit worden zogenaamde 
min-max contracten om een zo optimaal mogelijke flexibiliteit te krijgen. Overigens bedraagt het 
ziekteverzuim momenteel (excl. zwangerschapsverlof) 7-8%, hetgeen nog steeds hoog is. 
 
HD geeft aan dat de informatie van voor de zomer, inzake de samenwerking met de andere besturen, niet 
correct was. Er is een convenant gesloten dat de besturen minimaal 4% van hun totale bezetting alloceren 
aan hun vervangingspool. Het secretariaat neemt, indien er geen capaciteit beschikbaar is binnen eigen 
vervangingspool, contact op met de vervangingscoördinatoren van de andere stichtingen om te kijken of er 
daar wel ruimte is. Inmiddels is de eerste vervanging op deze manier gerealiseerd (Meerderweert bij 
Eduquaat). 
Het is belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. HD heeft gisteren een concept brief gemaild die aan 
ouders zal worden verstrekt met de informatie over vervangingen naar aanleiding van de Wet Werk en 
Zekerheid. Hij verzoekt GMR-leden hun reactie op deze brief via e-mail aan hem te sturen zodat brief binnen 
nu en 2 weken kan worden verstuurd. GMR adviseert om deze brief vanuit directeuren te versturen in plaats 
van bestuurder. 
 
6.    Koersplan – tussentijdse evaluatie 
De  kwaliteitsrapportage die er van elke school is, vormt een belangrijk onderwerp binnen de besprekingen 
binnen het BMT. Door deze regelmatig te bespreken wordt de implementatie van het koersplan een 
regelmatig terugkerend onderwerp.  
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7.    Koersplan 
In deze vergadering wordt van het Dal en Molenakker een terugkoppeling gegeven over hoe zij de 
speerpunten van het koersplan hebben geïmplementeerd binnen hun school. De presentatie van BS Moesel 
wordt doorgeschoven naar de volgende vergaderingen.  
Een klein aantal geïmplementeerde acties: 
Molenakker: 

 Bewegingsonderwijs: vignet gezonde school, het schoolplein is aangepast, samenwerking met 
combinatiefunctionaris. 

 Handelings- en ontwikkelingsgericht werken: groepsplannen uitgebreid beschreven, didactisch coachen 

 Samenwerken met omgeving: uitgebreide samenwerking met Humanitas. Activiteiten worden samen 
georganiseerd. 

Het Dal: 

 VVE thuis: in samenwerking met Erasmus Universiteit is men samenwerking met ouders gestart (op 
vrijwillige basis). Ouders worden regelmatig (4* per jaar) geïnformeerd over programma voor 
komende periode en krijgen ook een aantal ‘opdrachten’ mee die ze met kind thuis kunnen doen. 
Komend jaar wordt dit ingezet in alle groepen en eerste reacties zijn erg positief. 

 NT2 groep: op een aantal ochtenden komen de ouders van de kinderen ook mee naar Nederlandse 
les. Animo (ook van andere ouders) is erg groot. 

 
8.    Plannen op Boshoven. 
HD presenteert de ‘pyramide’ die de samenwerking tussen OBS de uitkijktoren, de Odaschool en Humanitas 
onder de naam 3Hoven laat zien. Samenwerking is in een pril stadium en wordt gecoördineerd vanuit de 
gemeente Weert. Het project met een duur van 8-10 jaar zou mogelijk kunnen leiden tot planologische 
ontwikkelingen en samenwerking van de scholen in een nieuw gebouw. 
 
9.    Scholing GMR 
Er wordt geïnformeerd of er behoefte is aan basiscursus MR / GMR. LK vraagt de aanwezigen dit binnen 
hun scholen te coördineren en hier zo spoedig mogelijk terugkoppeling over te geven aan Mark Kuper 
(Graswinkel geeft al aan 3, Het Dal 1) . Begin oktober is er weer een cursus in Weert maar bij voldoende 
belangstelling kan er ook 1 op locatie gehouden worden. 
 
10.    Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
11.    Sluiting vergadering 
LK  bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 

Datum Locatie Onderwerp 

Di 18-10 GMR op OBS 
De Graswinkel 

- Actuele informatie van Ondersteuningsplanraad 
- Curriculum platform 2032 
- Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen- 
  medewerkers.   

 Vanuit MR-en terugkoppeling, wat gebeurt er met de informatie vanuit de 
enquetes op de scholen? 

 Vanuit Henk samenvatting op Eduquaat-niveau. 
- Functiehuis inclusief lange termijn visie,  
  kwalificaties, PT/FT factor etc 
-tussentijdse analyse financiële begroting 
- Gesprek inspectie  

Wo 16-11 Thema-avond 
Markeent 

Ouderparticipatie 
MR en GMR 

ma 23-01 GMR  
Brede School 

- Evaluatie en actieplan Arbo en RIE na bespreking met BMT; verbeterpunt inzake 
psychosociale arbeidsbelasting in relatie tot ziekteverzuim  
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Moesel -actueel mobiliteitsbeleid, Formatieplan 
- Jaarverslag GMR 
- Tussentijdse evaluatie koersplan (school 1, 2) 
- Evaluatiejaarverslag (afgelopen jaar) en plan   
   van aanpak Arbo (komend jaar)  
- Evaluatie samenwerking GMR en bestuur 

Di 14-03 Thema-avond 
(Markeent)  

 GMR +RvT + BMT op Markeent 
 

Do 20-04 GMR + MR 
OBS De 
Uitkijktoren 

- Bestuursformatieplan volgend schooljaar 
 

Wo 17-05 GMR op BS 
St.Jozef 

- Vakantierooster 
- Scholingsplan 2017-2018 
- Evaluatie Koersplan (school 3, 4, 5) 
- Evaluatie IPB 

Do 22-06 GMR op 
Markeent 

- Evalueren activiteitenplan GMR/  
  activiteitenplan komend jaar (opnemen  
- Check: zijn protocollen nog up-to-date 
- Evaluatie Taakbeleid 
- Tussentijdse evaluatie Koersplan (school 6, 7) 
- Financieel jaarverslag accountant (voor 1-7)  
- Datum 1

e
 vergadering GMR 

  komend schooljaar 

 

Besluitenlijst 
 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 

24-5-2016 
Bestuursformatie-
plan 

Oudergeleding geeft positief advies. Personeelsgeleding verleent 
instemming bij bestuursformatieplan. 

 

Actielijst 
 In deze actielijst zijn alleen nog open acties van vorige vergaderingen opgenomen en de acties van de laatste 2 vergaderingen.  

Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

14-1-2016 Evaluatie 

Opzetten lijst met gemeenschappelijke thema’s 
met bijvoorbeeld Meerderweert ten behoeve 
van besluitvorming of er een 
gemeenschappelijk overleg wenselijk is 

HD 23-6-2016 open 

14-1-2016 Ouderparticipatie 
Organiseren van thema avond inzake 
ouderparticipatie: gepland in oktober / 
november 2016 

LK/KB 30-9-2016 open 

16-3-2016 Boshoven 

Informeren GMR over vergadering van 4 april 
inzake sport en scholen op Boshoven. 
Eventueel bepalen of dit een thema wordt op 
een volgende vergadering. 

HD 20-5-2016 gereed 

24-5-2016 
Tevredenheids-
onderzoek 

Versturen tevredenheidsonderzoek Eduquaat 
aan GMR 

HD 15-10-2016 Open 

24-5-2016 Jaarverslag Versturen jaarverslag aan GMR HD 15-6-2016 Open 

24-5-2016 Mobiliteitsbeleid 
Actualiseren mobiliteitsbeleid naar huidige 
situatie. Daarna bespreken in GMR 

HD 15-10-2016 Open 

23-6-2016 Scholingsplan 
Aangepast scholingsplan presenteren door Jan 
Teensma 

HD 30-11-2016 Open 

23-6-2016 Flexpool 

Nagaan hoe het zit met convenant in verband 
met onduidelijkheden (o.a. centrale 
vervangingsmanager, 4% verplichtingen aan 
flexpool) 

HD 25-7-2016 gereed 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

23-6-2016 
Beoordelings 
cyclus 

Informeren van GMR over de voortgang van de 
beoordelingsgesprekken 

HD 
Komende 
vergaderingen 

Gereed 

19-9-2016 Taakbeleid 
Informeren bij BMT hoe omgegaan wordt met 
wijzigende duur schooljaren en waarom 
taakbeleid niet loopt van 1-10 t/m 1-10 

MG/SR 
Komende 
vergadering 

Gereed 

19-9-2016 Training 
Vragen bij MR of er behoeft is aan GMR/MR 
basis training. Terugkoppeling geven aan Mark 
Kuper 

Allen 30-9-2016 open 



 

 

 


