
 

 

Datum vergadering 18 juni 2015, Markeent 

Aanwezig: Frank van den Born (FvdB), Hanneke Coolen (HC), Henk Derks (HD), Maria Gubbels-Korten 

(MG), Jacco van Hout (JvH), Linda Kirkels-Janssen (LK), Sonja Ruyten (SR), Silvia Stultjens 

(SS), Carly Teuwen (CT), Marie-André van Tuel (MAvT), Inge Mackus (IM), 

Afgemeld: 

Afwezig: 

Harriet Eggengoor (HE), John Smolenaers (JS),  

Greg Buchardt (GB), Gert-Jan Verwijk (GJV) 

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening / toevoegingen 
 
FvdB opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda 
 
2. Notulen van 28 mei j.l. 

 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
3.   Bestuursformatieplan 

 
- Bestuursverslag 2014 is afgehandeld. We sluiten het jaar af met €250-300.000  buiten budget. Raad 

van Toezicht heeft hierbij opgemerkt dat dit niet toegestaan is. De opdracht voor komende jaar is om 
binnen budget te blijven.  

- Een aantal bijzonderheden voor komend jaar: 
o Duizendpoot heeft grote instroom maar er zijn geen middelen voor een extra FTE. 
o Opbrengst zonnepanelen heeft een positieve bijdrage 
o OSG heeft kosten omlaag gebracht van €110.000 naar €70.000, kosten reductie van 

€40.000. 
- In 2015 vind er een herschikking plaats van de middelen ten gunste van de formatie. Alle problemen 

kunnen redelijkerwijs opgelost worden. 
- Het is van belang dat iedereen bewuster wordt inzake de begroting. De aanloopperikelen door de 

overgang van administratiekantoor zijn nu achter de rug waardoor de managementinformatie beter 
en sneller beschikbaar is. 

 
4.  CAO 

 
- Alle scholen binnen Eduquaat hebben gekozen voor het overlegmodel. De bestuurder is hier heel 

positief over. 
- De vraag is of er iemand al het taakbeleid (met behulp van programma) heeft ingevuld. De 

basisgegevens worden er momenteel door een externe partij ingezet. Bedoeling is dat dit voor de 
vakantie voor iedereen wordt ingevuld maar we moeten hier niet te rigide in zijn, redelijkheid en 
billijkheid zijn het credo. 

- HD stelt voor om het taakbeleid over 9 maanden te evalueren. Nu doornemen heeft immers weinig 
toegevoegde waarde. 

 
5.  Eduquaat 
 

- 14 oktober is er een LEA – studiedag waarbij 230 mensen uit welzijn/onderwijs en kinderopvang 

samen komen met als thema authenticiteit / eigenaarschap. Hieraan mogen 19 personen van  
Eduquaat deelnemen. HD zal een informatie rondsturen om te kijken wie hier wil aansluiten.  
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- HD vertelt dat eigenaarschap een van de hoofdthema’s is de komende tijd. Eduquaat probeert een 
professionele cultuur te bewerkstellen en daar hoort onder andere een open en openhartige 
feedback cultuur bij. Je ziet dit op veel plekken al ontstaan maar is nog niet volledig doorgevoerd in 
de organisatie. Het is van belang dat iedereen binnen Eduquaat hiervan deelgenoot is en dit oppakt. 
We komen uit een cultuur van consumptief maar moeten naar pro-actief waarbij het verder gaat dan 
met je vak bezig zijn. Je bent zelf de regisseur van je eigen ontwikkeling, samenwerking en hebt een 
maatschappelijke rol. Eduquaat moet hierin faciliteren maar de medewerkers moeten nadenken 
over: 

o Wat hebben we nodig om beweging te krijgen ? 
o Walt helpt ons ? 
o Hoe krijgen we de eilandjes weg 
o Hoe zorgen we ervoor dat we opgeslokt worden door de waan van de dag en ruimte over 

houden voor vernieuwing en ontwikkeling ? 
- We zijn binnen Eduquaat op de goede weg, maar we hebben nog stappen te maken waarbij inhoud 

minder belangrijk is dan de vorm. Het komt met name neer op houding en gedrag ? Hoe zorgen we 
dat het enthousiasme zich verder ontwikkelt ? het is in ieder geval belangrijk om er een paar 
speerpunten uit te halen, en niet alles te doen ?  

- Een aantal ideeën komt naar voren: 
o Een van de scholen (en ook een van de werkgevers van de ouders) heeft de missie 

doorvertaalt in groepsdoelstellingen en individuele doelstellingen waardoor het tastbaar 
wordt voor de individuele medewerker. 

o (her) invoeren stuif ’s in sessies 
o Brainstormsessies 
o Verder uitwerken van de netwerken die als heel positief worden ervaren 
o Boostersessies (gedrag, praktisch ICT, Eduscoop) 
o Ontwikkelgesprekken voeren met kinderen 
o Feedback 
o Intervisie 
o Studiegroep samenstellen die nadenkt over nieuwe concepten 
o … 

 

 
- HD geeft aan dat er weer 3 pakketten verdeeld over 12 uur per week beschikbaar zijn van 

combinatiefunctionarissen. Een voorbeeld is ten behoeve van impuls aan bewegen (energisers, spel 
op speelplaats). 

- LK geeft aan dat er volgend jaar gesprekken plaatsvinden tussen de leerkrachten van groep 8 en 
voortgezet onderwijs. PO/VO gaan kijken in elkaars les. 

- Ook liggen er kansen in Peuterspeelzaal en Kleutergroep. Peuterleidsters moeten onderdeel zijn van 
het team. 

 
6.  Rondvraag 

 
- De vacature in de ondersteuningspandraad is helaas niet ingevuld. We moeten derhalve weer op 

zoek naar een andere kandidaat. 
-  
- Een aantal GMR leden neemt afscheid in deze laatste vergadering van het jaar: 

 
o Frank van den Born (voorzitter) 
o Jacco van Hout 
o Carly Teuwen 
o Marie-André van Tuel 
o Gert-Jan Verwijk (GJV) 
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- De GMR bedankt hen allen voor hun inzet in de GMR. Een speciaal woord van dank aan Frank van 
den Born die na 20 jaar de voorzittershamer neerlegt. 

- JP verzoekt om indien de nieuwe GMR leden bekend zijn de gegevens door te geven (naam, 
contactgegevens). JP vraagt CT om te kijken wat status is inzake GB ? Blijft hij nog lid van GMR?  

 
 

 
10.  Afsluiting 

 
FvdB sluit (zijn laatste) vergadering om 21.00 uur.  
 

Vergaderschema volgende vergaderingen 
 

Datum Locatie  Onderwerp 
Ma 14-09-15 Molenakker GMR - Planning&controle cyclus  

- Jaarplanning ’15-‘16 
- Scholingsplan Eduquaat 

   Nog te plannen themavergadering mobiliteit. 

 
 

Besluitenlijst 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 

21-4-2015 
CAO-overlegmodel Oudergeleding: unaniem advies om te kiezen voor overlegmodel 

Personeelsgeleding: unaniem gekozen voor overlegmodel. 
28-05-2015 Notulen Goedkeuring notulen 

28-05-2015 

Regeling 
beoordelings-
gesprekken 

Instemming GMR met daarbij de afspraak dat het document na een 
jaar met de GMR geëvalueerd wordt en bijstelling mogelijk is. 

 
 

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 

28-5-2013 Engels 
Opstellen beleid van Eduquaat over Engels en 
dit bespreken 

HD 30-3-2014  

-26-9-
2013 

Planning & 
control cyclus 

Opstellen document met beschrijving P&C 
cyclus (schema, jaarplan en indicatoren) en deze 
presenteren aan GMR 

HD 30-3-2014  

26-9-2013 Diversen 
Bespreken met directeuren (behoefte): 

1. Centrale training voor overblijfouders 
2. Centrale training voor brigadiers  

HD 30-10-2013  

26-9-2013 GMR reglement 
Aanpassen gmr-reglement betreffende invulling 
vacature tijdelijk door ouder van andere school.  

FvdB/JP 30-11-2013  

15-4-2014 Mobiliteitsbeleid 
Op agenda voor maart 2015 Evaluatie en 
eventuele bijstelling ‘Werken bij Eduquaat – 
mobiliteit’ 

GMR 3-2015  

15-4-2014 
Themavergaderi
ng mobiliteit 

Volgend schooljaar themavergadering mobiliteit 
zonder krimpsituatie 

GMR 2014-2015  
27-11-
2014 

Agenda 
Uitnodigen vertegenwoordiging OPR voor een 
van de volgende GMR vergaderingen 

FvdB 30-3-2014  

27-11-
2014 

Agenda Presenteren voor sjabloon voor HD 15-1-2015  
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
beoordelingsgesprek 

28-05-
2015 

Gesprekken-
cyclus  

Evaluatie/terugkoppeling ervaringen 
gesprekkencyclus tot zo ver. 

HD ?  

28-05-
2015 

Beoordelings-
gesprekken 

Evalueren ‘regeling beoordelingsgesprekken 
n.a.v. gevoerde beoordelingsgesprekken in 
schooljaar 2014-2015 

GMR 28-05 2016  

28-05-
2015 

Medicijnprotocol 
Terugkoppeling naar BMT van actiepunten 
n.a.v. protocol  

HD ?  

18-6-2015 Taakbeleid 
Evaluatie taakbeleid met personeel en 
terugkoppeling in GMR 

HD 1-4-2016  

18-6-2015 Nieuwe leden 
Contactgegevens van nieuwe GMR leden 
doorgeven 

Allen 1-9-2015  



 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlage CONTACT GEGEVENS GMR LEDEN 
 

NAAM E-MAIL SCHOOL ROL TOELICHTING 

Frank van den Born f.vandenborn@obsdeuitkijktoren.nl Uitkijktoren Personeel (Voorzitter)  

Harriet Eggengoorh eggengoorh@gmail.com Uitkijktoren Ouder Nieuw lid (2013) 

Linda Kirkels-Janssen l.janssen@bs-hetdal.nl Het Dal Personeel (voorzitter ) Loopt dit jaar mee met voorzitter 
Frank van den Born 

VACATURE  Het Dal OUDER   

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

Jolanda Peters-van Nieuwenhoven leonjolandapeters@home.nl St. Jozef Ouder (secretaris)  

Silvia Stultjens s.stultjens@bredeschoolmoesel.nl Brede School Moesel Personeel Nieuw lid (2013) 

Jacco van Hout jacco.van.hout@gmail.com Brede School Moesel Ouder  

Sonja Ruyten s.ruyten@obsmolenakker.nl  OBS Molenakker Personeel  

John Smolenaers john.smolenaers@kpnmail.nl OBS Molenakker Ouder Nieuw lid (2013) 

Marie-André van Tuel m.vantuel@obsgraswinkel.nl OBS Graswinkel Personeel Nieuw lid (2014) 

Gert-Jan Verwijk G.Verwijk@intertoys.nl OBS Graswinkel Ouder  

Carly Teuwen c.beeren@ojbsdeduizendpoot.nl OJBS De Duizendpoot Personeel  

Greg Buchardt gregbuchardt@concepts.nl OJBS De Duizendpoot Ouder  

     

Henk Derks  CVB@eduquaat.nl  Bestuurder  

Hanneke Coolen h.coolen@obsdeuitkijktoren.nl Uitkijktoren Aspirantlid F.van den Born stopt na dit jaar 
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