
 

 

Datum vergadering 22 juni 2017 

Aanwezig: Linda Kirkels-Janssen (LK), Frank van den Born (FvdB); Esther Rutten (ER); Maria Gubbels-

Korten (MG); Elly Brouwers (EB) Koen Kodde (KK), Sonja Ruyten (SR); Kirsten Borne (KB) 

John Smolenaers (JS), Tjebbe Smit, Hans Kirkels, Ren Hendrix en Henk Derks;  

Afgemeld: Jolanda Peters-van Nieuwenhoven (JP), Mark Kuper (MK), Tamara Smeets (TS), Loes 

Willekes (LW), Greg Buchardt (GB); 

Notulen Koen Kodde 

 

 

1. Opening /toevoegingen 
 
LK opent de vergadering. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
 
 
2. Notulen vorige vergaderingen 
 
Het verslag van het overleg van 17 mei 2017 wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Bespreken traject Meerderweert en Eduquaat 
 
Tjebbe Smit, voorzitter Raad van Toezicht (RvT), start de presentatie over het gelopen traject om de 
samenwerking te onderzoeken tussen Meerderweert en Eduquaat. De presentatie is toegevoegd: 

Toekomst 

bestendig basisonderwijs in Weert - GMR 22-6-2017.pptx
 

Er zijn in totaal 5 scenario’s besproken waarvan er twee zijn uitgewerkt. Er is door de RvT besloten dat het 
de intentie/ de moeite waard is om te onderzoeken wat de verregaande samenwerking kan opleveren. 
Scenario 5 is meest ver gaande samenwerking; fusie. 
 
Daarna zijn de 4 onderzoeksvragen opgesteld met de bedoeling om op de 4 thema’s meer gevoel te krijgen 
hoe de organisaties er in staan. Het rapport over deze onderzoeksvragen is echter als concept rapport niet 
afgemaakt aangezien de deelnemers ontevreden zijn over het proces naar en de aard van het rapport en 
zich onvoldoende kunnen vinden in de conclusie van het concept rapport. De conclusie is dan ook dat men 
niet blij is over hoe het proces is verlopen. 
 
Het goede is dat vele mensen met elkaar hebben gesproken. Er is beter zicht gekomen op de risico’s en 
zorgen. Er wordt terug gemeld dat het gevoel is dat enkel de voor samenwerking positieve zaken gemeld 
zijn in het rapport. Zorgen, zoals bureaucratisering en eigenaarschap, zijn wel gesproken, maar niet helder 
geformuleerd terug te vinden in de rapportage. 
 
Er wordt gevraagd hoe eventuele besluiten genomen kunnen worden als vastgesteld wordt door én het RvT 
én het CvB én GMR dat het proces naar een mogelijk besluit onvoldoende is geweest en derhalve een 
solide basis voor het nemen van een mogelijk (voorgenomen) besluit mist. Hier is geen antwoord op. 
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In de presentatie wordt getoond dat er besluiten door RvT/CvB genomen zijn. Er is verhelderd dat dit 
voorgenomen besluiten zijn die ter instemming worden aangeboden aan de GMR. Formeel wordt de fusie 
vraag gesteld, er wordt echter afgesproken geen tijdslimiet te zetten op een antwoord van de GMR, daar de 
vakantie periode voor ons ligt. Er wordt voldoende tijd gegund door RvT/CvB om na de vakantie tot een 
instemmingsantwoord te komen. Processen zullen verder niet in gang gezet worden. 
 
Henk legt verder aan de hand van de presentatie het kader uit. Er mag aangevuld worden op de slides  
 
Er wordt gevraagd ofdat Meerderweert over de sterktes en zwaktes mee hebben gedacht. Dat is niet het 
geval. Er wordt gemeld dat de leerkrachten Eduquaat als (h)echte stichting 1 voelen. Dit hebben vooral de 
mensen die verbinding zoeken. In de SWOT wordt nog gemeld dat merk Eduquaat als meerwaarde nog niet 
bekend is. Talent inzet en flexibiliteit is een topic dat vaker gehoord wordt, maar wordt nog niet ervaren. Lijkt 
ook een geld kwestie te zijn. Mobiliteit lijkt een zwakte. De vraag is of dat dit aan de stichting ligt of aan de 
mensen. Bij een kleine stichting hebben mensen een sticker, dat beeld lijkt dan vaster te liggen. Dit is in een 
grotere stichting minder het geval 
 
Er is een vraag over hoe het bestuur meer kritische massa krijgt als er maar 1 bestuurder is. Er wordt 
toegelicht dat de intentie is om naar 1 bestuur te gaan. Dit hoeft niet per se 1 bestuurder te zijn. 
 
In de voordelen staat niet expliciet wat de voordelen voor de kinderen zijn. Deze zitten in de punten verwerkt 
welke voordelen voor het team zijn en daardoor voor het kind. 
 
 
Na de presentatie is er een discussie over de opzet. 
 
Enkele losse reacties op de presentatie en de voorgenomen besluiten: 
- Waarom gaan we nu de risico’s lopen met een goed lopend bestuur?  
- De stip op de horizon is te ver weg en onduidelijk. Dit gaat veel te snel! 
- Wat we nu met Eduquaat hebben gaat verloren in een grotere organisatie. 
- Het is extreem belangrijk dat de manier van werken van Eduquaat behouden wordt. 
 
Wat is het argument geweest om te opteren voor fusie in plaats van samenwerking. Lijkt de meest 
gemakkelijke vorm. Allerlei tussenvormen lijken ‘organisatorische misbaksels’ volgens RvT. Deze lijken in 
een langer traject uiteindelijk toch naar een fusie te gaan of uiteindelijk uit elkaar te gaan. 
 
Er hebben een aantal studenten rondgelopen die gekeken hebben maar de samenwerkingen (lijkt 
beschikbaar, boven water halen). 
 
Het lijkt dat bij Meerderweert het gevoel leeft dat ze gecharmeerd zijn van onze gang van zaken. Is het niet 
zo dat het mogelijk is dat dit komt door de kleinschaligheid en is dit wel te verenigen in een grote organisatie. 
Is hier naar gekeken. Tjebbe denk van wel. Dit lijkt in bedrijven wel te kunnen, maar de vergelijking gaat in 
scholen niet op. 
 
Hans meldt dat er lang getwijfeld is. Samenwerking is goed. Het is logisch dat we in deze gemeenten elkaar 
opzoeken. Deze samenwerkingen lopen goed en smaken naar meer. Maar moet dit nu fusie zijn? Er lijken 
nog voordelen te behalen te zijn in de efficiëntie. Op basis van de discussie lijken de voordelen groter dan de 
nadelen. Voorbeeld is op Boshoven waar de koningsspelen tezamen zijn gedaan. Er wordt gereageerd dat 
dit door de ouders op OBS de uitkijktoren als negatief ervaren is aangezien er bewust gekozen is voor een 
kleine school. 
 
IOT loopt nu goed. De mensen kennen elkaar en kennen de scholen. Dat heeft enige tijd nodig gehad. Tijd is 
nodig om relatie op te bouwen.  
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Waarom wil Meerderweert met ons samen? In Weert is Eduquaat groter? Zie kengetallen in de slides. Het 
belang bij Meerderweert lijkt groter te zijn om te fuseren. Dit lijkt te komen om dat het voor de grotere 
makkelijker is om te fuseren. 
 
Waarom wordt het voorgenomen besluit nu gepresenteerd? Het proces is niet gelopen. Vragen van GMR 
zijn nog niet beantwoord. Tjebbe denkt dat de tijd formeel 2 maanden is. Reëel nog 3 weken voor de 
vakanties. Iedereen zit vol. 6 weken vakantie! Dat betekent dat er pas na de zomervakantie verder over 
gesproken. Deze tijd wordt door RvT/CvB gegeven (er zullen geen processen verder in gang gezet worden). 
Doel is eind van het jaar helderheid te hebben om een nieuw construct te maken. Dat zou het mooiste zijn, 
maar moet wel haalbaar zijn. 
 
Wat is de visie over die kwartiermaker; er is iemand nodig die gelooft in de opzet en de scholen. 1 
kwartiermaker maar mogelijk 2. Het is van belang dat er continuïteit is om kwartier te maken. Er wordt een 
opzet gemaakt hoe het proces in grote lijnen en in tijd er uit gaat zien.  
 
Er wordt gevraagd naar een communicatie plan. 
 
Er moet duidelijkheid komen over de verdere opzet van het verdere proces. Dit is niet goed gegaan. Proces 
is niet goed gelopen. Voelt niet goed. Te weinig leerkrachten zijn hier bij betrokken. Voor de zomer vakantie 
is ook niet handig. Tijdstip maakt het moeilijk. Er is meer tijd nodig; Er is voldoende tijd gegeven door 
RVT/CVB na de zomervakantie zonder dat het proces verder in gang gezet wordt. 
 
Er wordt gevraagd om confidentieel te zijn over het voorgenomen besluit tot schrijven van Henk.  
Er zat verschil in de boodschap en de opzet rond kerst. Dit dient nu voorkomen te worden. 
De brief wordt tevoren nog doorgenomen met Linda. 
Esther scant blad over fusie 
John schrijft een reactie op het voorgenomen besluit van RvT/CvB-er, die namens de GMR verstuurd zal 
worden naar leerkrachten/MR-en nadat zij door RvT/CvB-er zijn geïnformeerd. 
 
 
4. KOALA 
 
Henk Jabbe geeft uitleg over KOALA. 
 
Er is een gezamenlijk convenant opgesteld tussen Meerderweert en Eduquaat. Er is in 2016 een positief 
resultaat gemaakt, mede ook omdat er sober is ingestoken (een goedkope inrichting). Er zitten nu 295KEUR 
als voorziening voor KOALA in de begroting. 
 
Hoog aantal kinderen gestart, maar er zijn er nu minder door de Turkije deal. Ook het aantal bewoners is 
naar minder geweest. Het was zelfs even spannend of dat het COA ging blijven. Het maakt het onderwijs 
kwetsbaar (ook wij worden verrast door krimpende aantallen en veranderingen). Er is ook ondersteuning 
voor scholen die kinderen over nemen. 
 
Het project loopt tot september 2020. De vraag is of dat dit helemaal afgemaakt wordt. Er zijn al 2 jaren 
afgerond.  
 
Er is 2 weken geleden een inspectiebezoek geweest. Er zijn een aantal complimenten gegeven voornamelijk 
op de sociale kant (voor de kinderen maar ook voor de mensen zelf). AZC wordt ook als gewone school 
geïnspecteerd. 
 
Er wordt gevraagd wat de prognoses zijn, maar hier is geen pijl op te trekken. Er zullen steeds meer 
gezinnen zich vestigen in de wijken en komen daardoor ook in de klassen. Bij overdracht van kinderen is er 



 

 4 

ook overdracht tussen de leerkrachten. Het euvel is wel dat deze kinderen niet altijd mee kunnen in de klas 
(niet NT2), dit is wel een belasting. Hiervoor blijft ondersteuning nodig. 
 
Wordt er nog bewust geïnvesteerd om de NT2 klassen voldoende financieel te ondersteunen? Die wens is 
er wel. Het lijkt dat de ondersteuning vooral van belang is voor de oudere kinderen. Deze komen sneller in 
een isolement aangezien ze te weinig contact hebben. Dit is een punt van aandacht en zal per kind bekeken 
dienen te worden. De kinderen gaan in de wijken komen en daarmee wordt het burgerschap een 
aandachtspunt. Verder is het van belang om de ouders hierin mee te nemen. In enkele scholen wordt dit 
taalonderwijs al gegeven aan ouders en kinderen.  
 
Het is een mooie job bij KOALA! 
 
 
5. Activiteitenplan GMR 
 
Het vergaderschema is akkoord verklaard. 
 
Henk kan 18 sep niet. Dan kan er over de fusie gesproken worden 
Informatie is dan wel nodig en teamleden zijn geïnformeerd 
 
 
6. Sonja Bedankt! 
 
Sonja gaat vanaf volgend jaar het stokje overdragen aan Sabine Koopmans 
Sonja zit er vanaf het begin bij en wordt als vaste kracht van d de GMR door Linda in zonnetje gezet. 
Sonja bedankt de samenwerking. Vond het machtig mooi om zoveel jaren de scholen hebben leren kennen. 
Ze heeft met veel plezier bijgedragen aan de GMR, maar ze heeft nu teveel activiteiten, keuzes gemaakt en 
wil hiermee anderen de kans geven deel te nemen in de GMR. Sonja bedankt allen. 
 
 
7. Rondvraag 
 

 Bestuur jaarverslag is als informatie ontvangen en wordt na de vakantie dorgenomen (Kengetallen zijn 
positief) 

 Dit jaar leesfeest 

 Linda bedankt alle GMR leden en heeft voor allen een inspirerend lees-bedank gemaakt! (Linda 
bedankt!!) 

 
 
8. Sluiting 
 
 
LK sluit de vergadering om 2215 uur.  
 
 
Schema volgende vergaderingen 
 

Wo 20-09 GMR op 
Markeent 

- voorgenomen besluit RvT en CvB-er inzake  
samenwerking Meerderweert-Eduquaat, proces en communiqué 
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Besluitenlijst 
 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 

23-1-2017 
Vakantierooster Vakantierooster is na afloop van de vergadering door de GMR 

goedgekeurd. 
17-5-2017 Jaarverslag GMR Jaarverslag GMR over 2016 wordt goedgekeurd. 

17-5-2017 
GMR reglement GMR reglement wordt goedgekeurd (met wijzigingen inzake 

vertegenwoordiging) 

17-5-2017 

Toelatings- / 
plaatsingsbeleid 
Eduquaat 

Goedkeuring toelatings- en plaatsingsbeleid Stichting Eduquaat 
rekening houdend met de nog door te voeren tekstuele wijzigingen. 

 
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 

24-5-2016 
/ 18-10-
2016 

Mobiliteitsbeleid 
Actualiseren mobiliteitsbeleid naar huidige situatie . 
opnemen in kwaliteitsbeleid Daarna bespreken in 
GMR 

HD 28-2-2017 Open 

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

HD 30-11-2016 Open 

18-10-16 
Agenda : 
kwaliteitsrapportage 

Op agenda zetten van kwaliteitsrapportage op 
stichtingsniveau 

LK/HD 31-1-2017 Open 

23-1-2017 Vragenlijst 
Vragenlijst (ipv VISEON) verstrekken aan andere 
scholen 

FvdB 15-3-2017 gereed 

23-1-2017 
Agenda: 
personeelsbeleid 

Op agenda zetten en bespreken functiehuis naar 
aanleiding van eerste versie van jan 2017 

LK/HD 15-3-2017 Open 

23-1-2017 
Agenda :GMR 
reglement 

Op agenda: rol, samenstelling en omvang GMR en 
goedkeuring reglementen 

LK/JP 17-5-2017 gereed 

23-1-2017 Arbo en RIE 
Navragen stand van zaken bij BMT inzake arbo en 
RIE. Wat is status en moet deze herhaald worden 

HD 15-3-2017 Open 

23-1-2017 Stavaza koersplan 
Presenteren stand van zaken implementatie 
Koersplan speerpunten 

SS 17-5-2017 Open 

20-4-2017 GMR – MW 
Contact opnemen met GMR Meerderweert om hun 
visie over proces en communicatie inzake onderzoek 
naar samenwerking te polsen 

LK z.s.m. gereed 

20-4-2017 Agenda 17 mei 
Onderzoeken hoe we ruimte kunnen hebben (1 uur) 
voor bespreking onderzoek samenwerking 
(eventueel langere vergadering) 

LK z.s.m. gereed 

17-5-2017 Koala 
Jaarverslag 2016 en begroting van Koala sturen aan 
GMR leden 

HD z.s.m. Open 

17-5-2017 MR-reglement 
MR reglementen dienen door aantal MR-en nog 
besproken en vastgesteld te worden 

MR-en z.s.m. Open 

17-5-0217 GMR reglement 
Wijzigen en definitief maken van GMR reglement. 
Laatste versie MR reglement sturen naar GMR leden 

JP z.s.m. Open 

17-5-2017 
Toelatings en 
plaatsingsbeleid 

Evalueren toelatings- en plaatsingsbeleid LK Mei 2018 Open 

17-5-2017 Koala 
Henk Jabben vragen om een toelichting te komen 
geven over Koala en financiële situatie 

HJ Oktober 2017 Open 

22-6-2017 Samenwerking Presentatie van 22 juni doorsturen HD z.s.m. gereed 

22-6-2017 Samenwerking 
Er hebben een aantal studenten rondgelopen die 
gekeken hebben maar de samenwerkingen (lijkt 

HD z.s.m. Open 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
beschikbaar, boven water halen). 

22-6-2017 Samenwerking 
Vragen van GMR omtrent samenwerking 
beantwoorden 

HD z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking 
Wat is de visie over die kwartiermaker. Er wordt een 
opzet gemaakt hoe het proces in grote lijnen en in 
tijd er uit gaat zien. 

TS z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking Er wordt gevraagd naar een communicatie plan. HD z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking 

Er moet duidelijkheid komen over de opzet van het 
verder proces. Dit is niet goed gegaan. Proces is niet 
goed gelopen. Voelt niet goed. Te weinig 
leerkrachten zijn hier bij betrokken. Voor de zomer 
vakantie is ook niet handig. Tijdstip maakt het 
moeilijk. Er is meer tijd is nodig; Er is voldoende tijd 
gegeven door RVT/CVB na de zomervakantie 
zonder dat het proces verder in gang gezet wordt. 

HD z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking 
Er wordt gevraagd om confidentieel te zijn over het 
voorgenomen besluit tot schrijven van Henk. De brief 
wordt tevoren nog doorgenomen met Linda. 

HD z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking Esther scant blad over fusie E z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking 
John Schrijft een brief als reactie op het 
voorgenomen besluit 

  Gereed 



 

 

 


