
 

 

GMR Jaarverslag 2019 
 

In het jaar 2019 werd op de volgende data vergaderd: 

- 21 januari: reguliere gmr-vergadering 

- 14 maart: gezamenlijke vergadering Raad van Toezicht, CvB, BMT en GMR 

- 18 april: gezamenlijke vergadering GMR – MR over BFP 

- 20 mei: reguliere gmr-vergadering 

- 20 juni: reguliere gmr-vergadering 

- 9 september: reguliere gmr-vergadering 

- 8 oktober: reguliere gmr-vergadering  

- 19 november: gezamenlijke vergadering GMR – RvT – BMT – MR-en aansluitend een korte gmr-
vergadering 

 
 

De GMR bestond gedurende het jaar 2019 uit de volgende leden: 

Schooljaar 2018-2019 Schooljaar 2019-2020 

Linda Kirkels-Janssen (tot okt. 2018) Marion Gerris 

Kirsten Born Kirsten Born 

Mark Kuper Mark Kuper 

Greg Buchardt Greg Buchardt 

Esther Rutten Esther Rutten 

Floor van Lith Floor van Lith 

Marjo Knabben Marjo Knabben 

Anouk Peeters Anouk Peeters 

John Smolenaers  Imke Stals 

Maria Gubbels-Korten Maria Gubbels-Korten 

John Verstappen  John Verstappen 

Dymphie van Kasteren / Marion Gerris Edwin Dohmen 

Koen Kodde Koen Kodde 

Selma Unal Selma Unal 
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De GMR is door F. Cuppers (CvB) geïnformeerd en met hem is overleg gevoerd onder andere over de 
volgende onderwerpen:  

Functiehuis en gesprekkencyclus; ontwikkeling naar een nieuw beleidsplan (informatief) 

Implementatie en inhoud nieuwe Koersplan 2019 – 2023 (informatief en advies) 

Klachtenregeling bespreken (advies en instemming) 

Meerjarenbegroting 2018 – 2022 (positief advies) 

Jaarverslag GMR 2018 (informatief) 

Actuele informatie vanuit Treasury commissie en deelname namens GMR hieraan (informatief) 

Implementatie van AVG en de gevolgen hiervan (informatief) 

Opzet bestuursformatieplan is toegelicht (informatie) 

Personeelsbeleid is nadrukkelijk bekeken en enkele aanvullingen zijn voorgesteld (instemming) 

Evaluatie samenwerking tussen GMR en CvB (informatief) 

Werven van een vaste notulist (advies) 

Volgen van de ontwikkelingen rondom aflopen van de 5 jarige termijn van Koala (informatief) 

Inhoud van BFP is besproken en toegelicht aan (G) MR-en (instemming) 

Collegetour met CvB en Weerter politiek om alle scholen te laten zien (informatief) 

Vakantierooster en afstemming met LVO (advies) 

Verzuimcijfers binnen eduquaat (informatief) 

Verkenning van het nieuwe Koersplan samen met RvT a.d.h.v. succesthema 2 (informatief) 

Oriënteren op het investeren van het positief resultaat op de begroting 

Financieel jaarrekening en bestuursjaarverslag 2018 met acc. verklaring (informatief en advies) 

Activiteitenplan GMR 2019 - 2020 (instemming) 

Procedure time out, schorsen, verwijderen (advies en vervolgens instemming) 

Vooruitblik op het geplande bestuursonderzoek door de onderwijsinspectie (informatief) 

Ondersteuning van de GMR op administratief vlak (o.m. voor de notulen) (advies) 

Bespreken van de wisselingen in BMT (informatief) 

H1 AVG – Aanmeldprocedure (instemming)  

Financieel exploitatieoverzicht (informatief en advies) 

Evaluatie van het inspectiebezoek en -verslag (informatief) 

Gesprek met onderwijsinpecteurs door een afvaardiging van de GMR (informatief) 

Scholing MR- GMR-leden (informatief) 

Nieuwbouw bestuurskantoor (informatief) en bekostiging hiervan (advies) 

Themabijeenkomst met RvT, BMT en (G)MR over wat een goede les / leerkracht inhoud (advies / info) 

Bespreken van kwaliteitshandboek wat gebruikt wordt bij interne audit door scholen (informatief) 

Gebruik van Cupella en werkverdelingsplan binnen Eduquaat (advies) 

H7 AVG – Fotobeleid (advies en instemming) 

Ondersteuningsplanraad, en contact met GMR (informatief) 

Onderwijsstaking en standpunt van bestuur hierin (informatief) 

Tweedaagse van de directeuren (informatief) 
 

Mark Kuper 
Voorzitter GMR Eduquaat. 

 


