
 

 

 
 
 

Datum vergadering 19 april 2018 (OBS Uitkijktoren) 

Aanwezig GMR: Linda Kirkels-Janssen (LK); Kirsten Born (KB), Esther Rutten (ER), , Jolanda Peters-van Nieuwenhoven (JP), Andre von Berg (AvB); Maria Gubbels-

Korten (MG); Frank van den Born (FvdB). Selma Unal (SU) Greg Buchardt (GB); Mark Kuper (MK), Anouk Peeters (AP), 

Afgemeld: John Smolenaers (JS); Koen Kodde (KK); Loes Willekens (LW); personeelsgeleding OBS Molenakker; 

Notulen Jolanda Peters-van Nieuwenhoven 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent deze vergadering die bestaat uit 2 gedeeltes: 

 Presentatie BFP voor GMR en MR 

 Vergadering van de GMR 
 
RB stelt zich voor als interim bestuurder tot 1 mei.  
 
2. Presentatie BFP 
 
De wijziging in het Bestuursformatieplan (BFP)  ten opzichte van vorig jaar is met name dat er minder financiële overzichten in zijn opgenomen. Dit BFP moet 
jaarlijks door bestuurder voor 1 mei gepresenteerd worden aan de GMR en de Personeelsgeleding heeft hierop instemming. De MR-en krijgen een 
schoolformatieplan waarop de personeelsgeleding instemming heeft. Doel van het BFP (en deze informatiesessie) is inzicht geven in de personele 
ontwikkelingen, risico’s en kansen met betrekking tot personeel en het Risicodragend deel van de formatie (RDDF) voor het komend schooljaar. 
Uitgangspunten die Eduquaat hierbij hanteert: 

 Zoveel mogelijk geld als kan naar school 

 Lumpsum is een vaststaand feit binnen het primair onderwijs 

 Eerst worden hieruit de bovenschoolse gelden (bovenschools personeel, inclusief huisvesting en leermiddelen) gehaald, rest is voor scholen..  
 
In maart 2018 werd bekend dat voor het primair onderwijs €155 per leerling (Eduquaat €265.000) extra budget voor werkdrukverm indering beschikbaar komt. Alle 
scholen moeten hiervoor (met de teams) plannen maken hoe ze dit geld willen inzetten voor werkdrukvermindering. Deze plannen moeten vervolgens worden 
goedgekeurd door de bestuurder, vanwege eventuele langdurige verplichtingen die de Stichting aangaat (denk bijvoorbeeld aan inhuur extra personeel). Na 
goedkeuring kunnen de plannen door de scholen besproken worden met de MR, waarbij de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft. Naar verwachting zal dit 
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in mei/juni van dit jaar gepresenteerd kunnen worden aan de MR. Attentiepunt voor inzet van onderwijsassistenten is dat de kosten hiervan in sommige gevallen 
(met name in verband met leeftijd) nagenoeg gelijk kunnen zijn aan de kosten van een leerkracht.  
 
Bij het BFP zit momenteel nog geen Schoolformatieplan (de verdeling van de FTE’s over de scholen). De begrotingen zijn nog niet afgerond en daarom is dit nog 
niet gereed. Dit wordt door zowel de aanwezige GMR als MR betreurd, omdat dit veel inzicht geeft. Uit BFP blijkt wel dat de situatie van EQ gezond is, en dat er 
geen medewerkers in het Risico Dragend Deel van de Formatie geplaatst worden. Grootste risico is het behoud/aantrekken van personeel, vanwege de 
natuurlijke uitstroom de komende jaren, door de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
Het is jammer dat er nu nog niet meer informatie kan worden gegeven omdat de begroting niet is afgerond, en met name omdat MR-en hier speciaal voor 
aanwezig zijn. Voor komend jaar dient naar de planning van de begroting en communicatie van het BFP (in verband met deadline per 1 mei) gekeken te worden, 
om dit te optimaliseren. 
 
De GMR complimenteert RB met de heldere en begrijpelijke uitleg van het bestuursformatieplan.  
 
Het gedeelte van de gezamenlijke vergadering wordt afgerond waarna de GMR verder gaat met de vergadering. LK benadrukt dat de vergadering van de GMR 
openbaar is en dat geïnteresseerden mogen aansluiten.  
 
3. Notulen 
De notulen januari 2018 worden goedgekeurd door de GMR. De notulen van maart 2018 worden (buiten wat tekstuele aanpassingen) goedgekeurd. 
 
4. Medicijnprotocol 
Het medicijnprotocol wordt na met de wijzigingen die zijn gedaan naar aanleiding van de opmerking van de GMR goedgekeurd en zullen voor review worden 
geagendeerd. Attentiepunt voor bestuurder is de goede uitrol en communicatie naar de directeuren en de teams. 
 
Er wordt gevraagd hoe het zit indien in een medische noodsituatie een leerkracht handelt zonder dat hij noodzakelijke medische opleiding heeft gehad 
(bijvoorbeeld in geval een kind met diabetes). Bestuurder legt handelen in een medische noodsituatie buiten deze regeling valt en daarmee er geen risico is voor 
desbetreffende leerkracht.  
 
4. Bestuursformatieplan 
Naar aanleiding van BFP komt er nog een vraag vanuit OBS Molenakker: welk meetinstrument wordt gebruikt voor de kwaliteit van de leerkrachten, dit naar 
aanleiding van de opmerking bij het niet realiseren van de doelstelling van 40% LB functies in het BFP. Bestuurder legt uit dat het doel van een LB functie is dat 
leerkracht voor totale team meerwaarde op bepaald gebied levert (bijv autisme, IT etc) en hiervoor dan ook verantwoordelijk is.  
Landelijke trend is dat de doelstelling van 40% niet gerealiseerd wordt, en Eduquaat loopt hiermee in lijn: medewerkers willen wel scholen, maar niet de 
verantwoordelijkheid. Daarnaast is het ook geen garantie voor het leven. Evaluatie van de LB dient plaats te vinden in de gesprekkencyclus. 
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Binnen de GMR hebben diverse mensen geen goede ervaringen met de LB-functies binnen Eduquaat. Er is heel veel onduidelijkheid over wat de vereisten en 
voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden, daarnaast is er op diverse plekken nog geen goed werkende gesprekkencyclus , functie profielen zijn niet 
helder (. Daarnaast drukken de LB functies zwaarder op de formatie waardoor er minder inzet mogelijk is, en er dus ook minder incentive is voor de directeuren 
om hier actief op te sturen. RB zoekt uit of dit in GPL verwerkt is. Ondanks herhaalde escalatie door de GMR is er nog steeds niet voor iedere leerkracht een 
gesprekkencyclus en is het functiehuis nog niet afgerond.  
 
GMR verzoekt de bestuurder om bij overdracht aan nieuwe bestuurder aandacht te schenken aan deze problematiek  

 Duidelijkheid verschaffen over de voorwaarden aan een LB 
 Functiehuis: vereisten aan LB-functie verduidelijken. Niet alle gebieden hebben dezelfde meerwaarde. (Functiehuis moet in zijn algemeenheid op agenda 

van nieuwe bestuurder) 
 Functioneringsgesprekken cyclus: periodiek evalueren. Deze gesprekken cyclus loopt onvoldoende (gesprekkencyclus moet in zijn algemeenheid op 

agenda van nieuwe bestuurder) 
 GMR mist incentive om leerkrachten om hiervoor te gaan. Er is veel onduidelijkheid. – onvoldoende stimulering. 
 Hoe voorkomen we dat dit in toekomst ook gebeurd?  

 
GMR discussieert over of ze BFP wel of niet kunnen goedkeuren of dat we wachten op het Schoolformatieplan. GMR heeft behoefte aan aanvullende informatie 
voordat ze instemming kan verlenen en vraagt bestuurder nadere informatie over: 

 Koala 
 Bovenschoolse inzet (FTE) 
 Op Stichtingsniveau schoolformatieplan. 

 
Indien mogelijk wordt gekeken of deze informatie voor vergadering van 16 mei kan worden aangeleverd, anders zou instemming door middel van een mailronde 
door GMR kan worden verstrekt.  
 
5. Vervanging zieke leerkrachten 
Het memo inzake vervanging zieke leerkrachten is geactualiseerd en zal worden gecommuniceerd. Er zijn wat kleine inhoudelijke vragen die door bestuurder 
worden toegelicht. Afgelopen jaar is het een paar keer voorgekomen op diverse scholen dat kinderen naar huis werden gestuurd. Dit is echter in de meeste 
gevallen voorkomen door de flexibiliteit en betrokkenheid van collega’s. 
GMR vraagt bestuurder om aandacht voor de uitbetaling aan collega’s die extra gewerkt hebben. Er zijn diverse situaties bekend waarbij de uitbetaling van deze 
extra uren niet of niet tijdig plaatsvindt (voorbeeld van leerkracht die in december extra gewerkt heeft en betaling hiervan nog niet hebben ontvangen). Dit is 
vanzelfsprekend niet acceptabel.  
 
Een van de ouders vraagt of het geen risico is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten voor opvang bij BSO (indien ze zelf geen opvang kunnen 
regelen) en dat dit een incentive is voor school om geen extra leerkrachten in te zetten. Bestuurder legt uit dat dit vanuit betrokkenheid niet zal gebeuren. 
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Bovendien is het geen verdienmodel voor de school: voor vervangingen bij ziekte zijn ze verzekerd voor vervangingsfonds. Bovendien worden ouders tijdig 
geïnformeerd (dag tevoren) zodat ze tijd hebben om andere oplossing te realiseren. 
 
6. Profiel Raad van Toezicht 
LK heeft contact gehad met voormalig lid van GMR over vacatures bij RVT en zijn contactgegevens doorgegeven aan de voorzitter. Het profiel voor de Raad van 
Toezicht wordt goedgekeurd. Namens de GMR zullen Esther Rutten en John Smolenaers participeren in de BAC. 
 
De GMR wordt geïnformeerd over de verhoging van de bezoldiging van de RvT. Ondanks dat verhoging fors is, is men van mening dat de beloning redelijk en 
niet buitensporig is.  
 
7. Rondvraag 

 Odaschool en Uitkijktoren werken heel hard samen. Intentieverklaring is getekend. In hoeverre bijt dit op stichtingsniveau.? Je bent op schoolniveau iets aan 
het doen, wat mogelijk invloed heeft op stichtingsniveau.  

o Bestuurder geeft aan dat ze vooral door moeten gaan … samen met elkaar. Op het moment dat dat consequenties heeft dan moet men terug naar 
bestuurder, en bestuurder informeren en betrekken.  

 Geen verdere vragen. 
 
 
 
6 Schema volgende vergaderingen 
 

Wie Vergaderdata Locatie Onderwerp 

GMR Wo 16-05 LET OP: gewijzigd in 
Markeent  

- gezamenlijk overleg GMR Meerderweert 

  
GMR Do 21-06 Markeent - Evalueren activiteitenplan GMR/  

  activiteitenplan komend jaar  
- Tussentijdse evaluatie Koersplan (school 5, 6,7) 
- Evaluatie IPB 
- Check: zijn protocollen nog up-to-date 
- Evaluatie Taakbeleid 
- Scholingsplan 2017-2018 
- Financieel jaarverslag accountant (voor 1-7)  
- Datum 1e vergadering GMR 
  komend schooljaar 
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Besluitenlijst 
 

Datum Onderwerp Besluit 
22-1-2018 Professionaliseringsbeleid GMR geeft instemming met het professionaliseringsbeleid.  
22-1-2018 Notulen De notulen van 15 november 2018 zijn goedgekeurd 
22-1-2018 Jaarverslag GMR Het jaarverslag GMR wordt goedgekeurd. 
13-3-2018 Vakantierooster GMR geeft positief advies bij het vakantierooster van 2018/2019.  

13-3-2018 
19-4-2018 

Medicijnprotocol Instemming met medicijnprotocol onder voorbehoud van aangegeven wijzigingen. Advies om goed uit te rollen 
naar de teams en ervaringen te verzamelen om over een jaar te evalueren. 
19/4: wijzigingen in protocol goedgekeurd. 
 

19-4-2018 Notulen Notulen voor de vergadering van januari 2018 en maart 2018 zijn goedgekeurd. 

 
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 

22-1-2018 
Vergadering juni 
2018 

Op agenda voor juni 2018 zetten: 

 kwaliteitsrapportage op stichting niveau (LK benaderen Vivian voor presentatie) 

  RIE rapportage en actielijst (indien deze definitief is afgerond) 

LK 15-6-2018 open 

13-3-2018 Vakantierooster 
Directeuren van scholen adviseren om bij inroosteren van studiedagen aan te sluiten bij andere 
feestdagen zoals bijvoorbeeld Suikerfeest 

CvB 1-5-2018 Nieuw 

13-3-2018 Medicijnprotocol Gecoördineerd uitrollen van het medicijnprotocol (met concrete acties) naar de teams CvB 1-9-2018 Nieuw 

13-3-2018 Medicijnprotocol Evalueren ervaringen medicijnprotocol en terugkoppeling geven aan GMR CvB 1-4-2019 Nieuw 

13-3-2018 Statuten Eduquaat Nagaan waar deze staan en op site Eduquaat laten plaatsen LK 19-4-2018 Nieuw  

19-4-2018      

 



 

 

Bijlage CONTACT GEGEVENS GMR LEDEN 
 

NAAM FOTO E-MAIL SCHOOL ROL 

Linda Kirkels-
Janssen 
  

l.janssen@bs-
hetdal.nl  

Het Dal 
Personeel 
(voorzitter 
) 

Kirsten Born (a.i) 

         

kirstenborn@hotmail.com  
i.mackus@bs-hetdal.nl  

Het Dal 
Ouder 
(vacature) 

Maria Gubbels-
Korten 

 

m.gubbels@bs-st-jozef.nl St. Jozef Personeel 

Jolanda Peters-
van 
Nieuwenhoven  

leonjolandapeters@home.nl   St. Jozef 
Ouder 
(secretaris) 

Anouk Peeters  
a.peeters@bredeschoolmoesel.nl 
n.fiers@bredeschoolmoesel.nl 

Brede 
School 
Moesel 

Personeel 

Selma Unal  unal_selma@hotmail.com 
Brede 
School 
Moesel 

Ouder 

VACATURE  s.ruijten@obsmolenakker.nl 
OBS 
Molenakker 

Personeel 

John 
Smolenaers 

 

john@smolenaers.email  
OBS 
Molenakker 

Ouder 

Esther Rutten 

 

e.rutten@obsgraswinkel.nl  
OBS 
Graswinkel 

Personeel 

Loes Willekens 
Tamara Smeets  
(per toerbeurt)   

Loes.willekens@outlook.com 
Smeets.th@gmail.com  

OBS 
Graswinkel 

Ouder 

Mark Kuper 

 

m.kuper@ojbsdeduizendpoot.nl 
OJBS De 
Duizendpoot 

Personeel 

Greg Buchardt  info@gbdental.nl  
OJBS De 
Duizendpoot 

Ouder 

Frank van den 
Born 

 

f.vandenborn@obsdeuitkijktoren.nl  
OBS De 
Uitkijktoren 

Personeel 

Koen Kodde 

 

koen@kodde.info  
OBS De 
Uitkijktoren 

Ouder 

Henk Derks  

 

CVB@eduquaat.nl   Bestuurder 

Secretariaat 
(tbv plaatsing 
website) 

 
c.beljaars@eduquaat.nl  / 

secretariaat@eduquaat.nl  
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