
 

 

Datum vergadering 14 januari 2016 (Brede School Moesel) 

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

Maria Gubbels-Korten (MG), Sonja Ruyten (SR), , Silvia Stultjens (SS),; Kirsten Born (KB) ; 

Mark Kuper (MK); Johan van Hunsel (JvH) 

Afgemeld: Greg Buchardt (GB); John Smolenaers (JS); Reggy Mennen (RM), , Esther Houtappels (EH)  

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent de vergadering en heet iedereen welkom met name de mensen die eerste keer aanwezig zijn: 

 Mark Kuper: eerste keer  

 John van Hunsel die namens Brede School Moesel deelneemt ivm vacature oudergeleding. 
 
LK meldt dat Reggy Mennen in verband met de overstap naar Koala niet langer meer deelneemt aan deze 
GMR, er komt derhalve een vacature voor de personeelsgeleding De Uitkijktoren. Vooralsnog wordt Frank 
v.d. Born toegevoegd zodat hij in ieder geval de informatie krijgt. 
 
De vraag wordt gesteld hoe het gaat met de MR voor Koala. Is formeel geen entiteit en beschikt ook niet 
over een BRIN Nummer. HD neemt dit mee in overleg met Meerderweert. 
 
2. Notulen vorige vergadering  
 
De notulen van de vergadering van 25 november 2015 worden goedgekeurd.  

 Naar aanleiding van de actie wordt HD gevraagd wat de status is inzake OSG: HD meldt dat we 
inmiddels via accountant Flynth aanvullende documentatie hebben ontvangen. Personeelsdossiers 
die nog bij OSG lagen worden als ‘verloren’ beschouwd en moeten opnieuw opgebouwd worden. De 
laatste factuur ad €20.000 zal niet worden betaald. 

 HD geeft toelichting over de begroting. In december vergadering met Raad van Toezicht en de 
accountant is de begroting besproken. De goedkeuring is aangehouden tot de eerstvolgende 
vergadering van 23 januari, na aanvulling met de meerjarenbegroting. Uit het najaarsakkoord komen 
de komende jaren wat extra middelen die ingezet kunnen gaan worden in de vorm van extra 
formatieruimte. De prognoses van de leerlingenaantallen laten een stabiel beeld zien. Er is ruimte 
voor 3-4 extra leerkrachten die ingezet kunnen worden voor innovatieve trajecten en daarnaast ook 
voor de toekomstige uitstroom van leerkrachten. Bijvoorbeeld in 2016 voor ontwikkeling nieuw 
onderwijsconcept voor BS Sint Jozef. Keuzes zijn aan de BMT-ers. Het zou goed zijn om ze met 
name voor deze innovatieve trajecten in te zetten en niet alleen als extra formatieruimte, want 
anders mis je ook kans op verandering. Uitgangspunt is derhalve ook combinatie tussen innovatie 
en uitbreiding formatie. HD zal de begroting na goedkeuring verspreiden aan GMR en deze zal in 
volgende vergadering als agendapunt worden toegevoegd. 

 HD geeft een toelichting op de school voor nieuwkomers. Deze week gestart met 139 leerlingen, 5 
leerkrachten vanuit Eduquaat. Formele opening is gepland voor 26 februari 2016. Les wordt 
gegeven op locatie. Eerste reacties van ouders zijn heel positief. Idee wordt geopperd om hier in 
nieuwsbrief van Eduquaat ook aandacht aan te geven. 

 Scholingsplan: HD verzoekt om scholingsplan later te agenderen: mei/juni 2016 en het functiehuis te 
verschuiven naar agenda volgend schooljaar. (beide deadlines aangepast in actielijst) 

 
3 Jaarverslag GMR en evaluatie 
LK heeft een eerste aanzet gemaakt voor het jaarverslag. Ze wil dit graag uitbreiden met een evaluatie en 
daarom hebben we op basis van een aantal thema’s een evaluatie uitgevoerd in deze vergadering. Het is 
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ook nodig om de missie te evalueren omdat de huidige missie ook reeds een aantal jaren oud is en de 
samenstelling van de GMR substantieel gewijzigd is. 
 
Uit deze evaluatie komen de volgende punten naar boven: 
 

Positief punt Verbeterpunten / ideeën 

Vorm van vergadering 

Voorbereiding door voorzitter, secretaris en 
bestuurder  

Meer interactie 

Frequentie: voldoende en indien nodig dan 
wordt extra vergadering ingelast. 

 

Locatie bij toerbeurt  

Iedereen wordt gehoord en kan zijn mening 
laten horen. 

Invoeren van subgroepjes en werkgroepen voor 
bepaalde onderwerpen (maar niet teveel ivm 
werkdruk) 

Inhoud van vergadering 
Structuur in terugkomende onderwerpen elk 
schooljaar (bijv. BFPP) 

Beleidskaders moeten beter 
afgestemd/geredigeerd/vastgesteld worden: opstellen 
beleid en dit officieel vaststellen: Eduquaat moet wat 
formeler op dit punt zonder dat we punten/komma’s 
gaan bewaken.  

Inhoud overall Jaarplanning met thema’s: jaarlijks 2-3 thema’s op 
agenda zetten en die kwalitatief uitwerken bijv op 
gebied van beleid (bijv HRM, ouderparticipatie etc)  

 Tijd inruimen om te praten over wat er leeft op de 
scholen (op de hoogte zijn / delen) : meer 
wisselwerking / inbreng vanuit de praktijk 

 Meer punten ophalen ter bespreking vanuit MR-en of 
school 

Notulen en agenda 
Inhoudelijk prima (vorm/inhoud) Notulen eerder verstrekken (z.s.m. na vergadering of 

uiterlijk 2 weken voor volgende vergadering) 

Zelfde notulist is prettig (zelfde opzet) Agenda eerder verstrekken om MR meer pro-actief te 
kunnen laten zijn. 

Samenwerking met CVB-er 
Prettige samenwerking Prettig indien hij laatste uur van vergadering niet 

aanwezig is : NB: kan altijd aangegeven worden. 

Zeer uitgebreide informatie en korte lijnen  

Focus is toekomstgericht: zet aan tot denken en 
vernieuwing 

 

Luistert pro-actief en neemt actie  

Contacten met de achterban 
Terugkoppeling vanuit GMR naar MR is 
voldoende  

Inbreng vanuit MR naar GMR kan beter 

Sfeer, relatie en betrokkenheid is positief Meer functioneren als panel ten aanzien van beleid: 
bijv. als ouder in een panel: elkaar bevragen ; waar 

worstelen ouders / leerkrachten mee ?  

 Eerder sturen van informatiestukken zodat dit kan 
worden afgestemd met MR / achterban 

 Vraagteken in hoeverre de ouders op de hoogte zijn 
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Positief punt Verbeterpunten / ideeën 

van GMR-zaken: staan bijvoorbeeld de GMR stukken 
bij alle scholen op de site. 

 Ouders meer inzetten op hun  talenten/ kwaliteit: bijv. 

inzake PR, financieel beleid (treasury) etc. 

Wij als GMR – ik als GMR lid 
Open Het is prettig dat van alle scholen 1 ouder en 1 

personeelslid lid zijn:  
ze hoeven echter niet beide bij de vergadering 
aanwezig zijn. 
Indien van een school beide leden verhinderd zijn: 
vervanging door MR?   

Goede samenwerking en functioneren Kleine groep wordt als prettig ervaren en zorgt voor 
meer interactie.  

Mogelijkheid voor cursus / opleiding Proactiviteit buiten bijwonen van vergadering ligt bij 
kleine groep binnen GMR. 

Contacten overig 
Terugkoppeling via Bestuurder over BMT en 
RvT. 

GMR leden moeten notulen doorsturen naar MR 
(informatieverstrekking is belangrijk en dit is niet overal 
het geval )  

1 keer per jaar overleg met BMT en RvT 
(gezamenlijke vergadering) 

Delen kennis met andere GMR-en en vakbond. Hier zit 
veel kennis . Daarnaast zitten er veel 
gemeenschappelijke thema’s met bijvoorbeeld 
Meerderweert (WWZ, vervangerspool etc) 

 Overleg tussen ouderraad en (G)MR op regelmatige 
basis 

 
Samenvattend kan het volgende gesteld worden: 
 

Positieve punten Verbeterpunten 

Goede voorbereiding, frequentie van het GMR 
overleg. Open en goede samenwerking binnen 
GMR. 

 Agenda en documenten eerder beschikbaar 
stellen zodat deze voorbereid kunnen worden 
en afgestemd kunnen worden met achterban 

 Van alle scholen minimaal 1 lid aanwezig (ouder 
of personeelslid, beide hoeft niet). Evt 
vervangen door MR-lid. 

Notulen inhoudelijk goed   Eerder verstrekken van de notulen. 

 GMR leden moeten bewaken dat GMR notulen 
gedeeld worden met MR-en. 

 GMR notulen publiceren op de site van 
Eduquaat met link naar scholen websites. 

Relatie met de bestuurder is heel goed: 
toekomstgericht, korte lijnen en uitgebreid.  

 Kenbaar maken als bestuurder bij onderwerp 
niet aanwezig mag zijn.  

Relatie met BMT en Raad van Toezicht is goed, 1 
keer per jaar gezamenlijke vergadering. 

Kennisdeling met andere GMR-en bijvoorbeeld 
Meerderweert over gezamenlijke thema’s 

 Meer aandacht aan formalisering beleid door 
jaarlijks 2 of 3 thema’s toe te voegen aan agenda. Is 
verbeterpunt voor Eduqaat maar moet GMR 
bewaken. 

 Meer inbreng verzamelen van achterban. Wat speelt 
er op scholen ? Wat zijn thema’s binnen MR en door 
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middel van thema-avonden (bijv ouderparticipatie) 

 
De missie van de GMR: 
 
Zorgen dat het geluid van ouders en ook personeel doorklinkt in het beleid van Eduquaat en 
kenmerkt zich door :  

 Sparringpartner 

 Samenwerking  - verbinding 

 Beleid bespreken  
 
Het jaarverslag wordt volgende keer op de agenda gezet ter goedkeuring waarbij deze punten worden 
meegenomen. 
 
4.  Evaluatie taakbeleid 
De evaluatie is door de werkgroep uitgevoerd en bevat derhalve maar de mening van 3 scholen. In de 
evaluatie dienen ook de andere scholen betrokken te worden. Dit zal gebeuren in overleg met het BMT. 
Afspraak wordt gemaakt dat evaluatie daarna nogmaals op agenda voor GMR komt (juni 2016) , met daarin 
de evaluatie en aangevuld met aanbevelingen. Een aantal bevindingen naar aanleiding van deze evaluatie 
op 3 scholen: 

 Afstemming tussen de gehanteerde parameters bij de diverse scholen is wenselijk.  

 Analyse op leerkracht en schoolniveau kan verrassende inzichten geven. 

 Detaillering moet niet te ver gaan: je kunt niet alles benoemen en in uren vangen. Taakbeleid moet 
instrument zijn om keuzes te maken. 

 Binnen diverse scholen is er veel discussie over ‘inleveren’ 13 compensatiedagen en ligt 
plaatsgebonden of tijdgebonden (thuiswerken) werken binnen sommige scholen erg gevoelig. 

 Werkdrukbeheersing of werkdrukverlaging is wel inzichtelijk gemaakt, maar is nog niet opgelost. 
Teveel werken hoeft geen indicatie te zijn van teveel werk maar kan ook door inefficiëntie in 
werkinvulling. 

 Taakbeleid moet tot stand komen in overleg tussen medewerker en leidinggevende, het moet 
nadrukkelijk niet in team tot stand komen. 

HD zal aandacht aan taakbeleid vragen in de WEEKOPENER (SMART gedefinieerd) die gestuurd wordt aan 
het BMT en de staffunctionarissen..  

 
5.  Rol GMR inzake ouderparticipatie 
Ouderparticipatie bestaat uit: 

 Meebeleven: wat doet je kind op school en wat gebeurt er ? 

 Meedoen: nu vaak in de vorm van Ouderraad 

 Meedenken 

 Meebeslissen. 
 
Idee is om een thema-avond met de MR-en (en ouders ?) te organiseren omtrent het thema 
ouderparticipatie: de ouder als belangrijkste klant / partner van de school en heel belangrijk in de driehoek 
school-kind-ouder. Idee is om door middel van een coöperatieve werkvorm (bijv aan de hand van stellingen) 
als GMR-MR om over het belang van ouders te organiseren. 
De vraag wordt gesteld wie deze thema-avond organiseert (met behulp van het secretariaat). HD kan wel 
voor nodige input zorgen maar moet getrokken worden vanuit GMR. LK en KB zullen eerste aanzet maken. 
HD zal presentatie vanuit CPS over dit onderwerp doorsturen en besloten wordt om deze themavond in 
oktober / november 2016 te organiseren.  
 
6.  Tussendoelen bestuursformatieplan  
Dit agendapunt staat standaard op de agenda en wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
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7.    Ondersteuningsplanraad 
Ondersteuningsplanraad is besproken in BMT. Namens Eduquaat neemt leerkracht Nellie Fiers deel. 
Vacature voor ouder blijft uitstaan bij gebrek aan kandidaten. 
 
8.    Rondvraag 
 
In de rondvraag worden de volgende punten besproken: 

 Is er behoefte aan een centrale cursus voor nieuwe GMR- en MR-leden. MK geeft aan dat er op 16 
maart een cursus is in Weert. Alle leden wordt verzocht dit binnen hun school te inventariseren en 
z.s.m door te geven aan Mark K. zodat hij dit kan organiseren. 

 Wat is status van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Er staan ook een aantal punten in op 
Eduquaat niveau. Bijvoorbeeld inzake Psychosociale arbeidsbelasting die mogelijk ook relatie heeft 
met ziekteverzuim. HD zal dit punt bespreken in BMT en volgende vergadering terugkoppeling 
geven. 

 HD informeert over vervangingsfonds. Hij wil dit punt graag volgende keer op agenda zetten en geeft 
een korte toelichting. Vervangingsfonds is voor onderwijs een soort collectieve verzekering die de 
kosten vergoed voor de vervanging van een zieke leerkracht. Wij betalen premie en daarmee dekt 
het vervangingsfonds het risico bij ziekte. Momenteel gelden er overigens al veel restricties inzake 
vergoeding. Vervangingsfonds gaat stoppen per 1 -1-2017. We hebben eveneens te maken met 
restricties in kader van Wet Werk en Zekerheid. Er bestaat momenteel een mogelijkheid om eerder 
uit vervangingsfonds te stappen. Gesprekken met vervangingsfonds lopen momenteel. HD zal een 
document opstellen voor volgende vergadering ter besluitvorming met daarin de kosten/baten 
alsmede de risico’s. Dit behoeft instemming van de personeelsgeleding en adviesrecht van de 
oudergeleding.   

 14 maart 2016 staat er een overleg gepland met CVB- Raad van Toezicht en GMR. HD wil graag 
input over bespreekpunten. Hij stelt voor om in deze bespreking het thema leiderschap te hanteren 
(positie van CVB, BMT, IOT etc) omdat dit een actueel thema is in verband met einde contracten 
met diverse BMT leden en bestuurder in 2016-2017. Maar ook kind moet leidinggeven aan zijn eigen 
ontwikkeling.  Hoe zien wij toekomst? Gevraagd wordt aan GMR leden om HD input te verstrekken.  

 
8.    Sluiting vergadering 
LK sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 

Vergaderschema volgende vergaderingen 
14-03-2016 GMR-BMT-RvT  Duizendpoot 
20-04-2016 GMR-MR  Uitkijktoren 
20-05-2016 GMR   St. Jozef 
23-06-2016 GMR   Markeent 
 

Besluitenlijst 
 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 

14-9-2015 
GMR verkiezingen Dit gebeurt alleen op de scholen waar een vacature is en wordt door 

de school zelf afgehandeld met eigen tekst en stemming. 

25-11-2015 
Functieprofiel 
leraarondersteuner 

Functieprofiel voor leraarondersteuner wordt goedgekeurd.  

25-11-2015 
Treasurycommissie Benoeming John Smolenaers als lid van de treasury commissie onder 

voorbehoud van goedkeuring door zijn werkgever. 

 

Actielijst 
 In deze actielijst zijn alleen nog open acties van vorige vergaderingen opgenomen en de acties van de laatste 2 vergaderingen.  
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

14-9-2015 OPR (ouder) 

Informatie van de stand van zaken binnen de 
OPR verzamelen. Een duidelijke omschrijving 
van de OPR opnemen in de nieuwsbrief om 
een ouder te vinden. 

HD/SS 25-11-2015 closed 

14-9-2015 Ouderparticipatie 
In BMT wordt overlegd in welke vorm we 
ouders willen informeren over onze visie op 
ouderbetrokkenheid. 

HD 25-11-2015 closed 

25-11-
2015 

Kwaliteitsrapporta
ge scholen 

In BMT bespreken dat kwaliteitsrapportages 
jaarlijks aan MR moet worden opgeleverd en 
besproken 

HD 30-1-2016 open 

25-11-
2015 

Agenda -
Koersplan 

Evalueren van koersplan: wat gebeurt er op 
de scholen 

HD 30-4-2016 open 

25-11-
2015 

Agenda – 
scholingsplan 

Jan Teensma uitnodigen voor GMR 
vergadering mei/juni: presentatie van 
scholingsplan 

HD 30-6-2016 open 

25-11-
2015 

Agenda – 
functiehuis 

Op agenda voor oktober 2016:  
functiehuis inclusief lange termijn visie, 
kwalificaties, PT/FT factor etc 

HD 31-10-2016 open 

25-11-
2015 

OPR 
Verzoek aan BMT om een oproep te doen aan 
ouders voor deelname aan de 
ondersteuningsplan raad 

HD 31-1-2016 open 

25-11-
2015 

Agenda – 
taakbeleid 

Op agenda voor Januari 2016:  
Taakbeleid evaluatie 

LK 31-1-2016 closed 

25-11-
2015 

Agenda – Arbo en 
RIE 

Op agenda voor april 2016:  
Evaluatie en actieplan Arbo en RIE na 
bespreking met BMT 

HD 30-4-2015 open 

25-11-
2015 

Agenda – 
jaarverslag GMR 

Op agenda voor Januari 2016:  
Jaarverslag GMR 

LK 31-1-2016 closed 

14-1-16 Koala GMR 

Bespreken met Meerderweert bestuurder hoe 
omgegaan moet worden met 
medezeggenschap inzake Koala ? Is immers 
geen aparte entiteit 

HD 14-3-2016 open 

14-1-2016 Begroting 
Begroting na goedkeuring versturen aan GMR 
en toelichten op eerstvolgende GMR 
vergadering 

HD 14-3-2016 open 

14-1-2016 Evaluatie 

IT-er vragen om notulen van GMR op website 
van Eduquaat te zetten en op elke schoolsite 
een link naar deze notulen op te nemen (in 
map zodat link blijft werken) 

LK 15-2-2016 open 

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 Taakbeleid 
Opstellen evaluatie taakbeleid na input vanuit 
BMT (alle 7 scholen) aangevuld met 
aanbevelingen 

Werkgroep 
taakbeleid 

23-6-2016 open 

14-1-2016 Ouder participatie 
Doorsturen presentatie CPS inzake 
ouderparticipatie 

HD z.s.m. open 

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

LK/KB 30-9-2016 open 

14-1-2016 MR Cursus 

Inventariseren bij achterban (GMR / MR) of er 
behoefte is aan cursus voor nieuwe leden op 
16 maart a.s. Graag doorgeven aan Mark 
Kuper zodat hij dit kan organiseren 

ALLEN 15-2-2016 open 

14-1-2016 MR cursus 
Organiseren MR cursus voor nieuwkomers 
naar aanleiding van input van de diverse 

MK 1-3-2016 open 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
scholen 

14-1-2016 RIE 

Bespreken verbeterpunt inzake psychosociale 
arbeidsbelasting in BMT (in relatie tot 
ziekteverzuim) en terugkoppelen in volgende 
GMR vergadering. 

HD 14-3-2016 open 

14-1-2016 Vervangingsfonds 

Opstellen beslisdocument inzake uittreding uit 
vervangingsfonds met kosten/baten en risico’s 
ter besluitvorming in eerstvolgende 
vergadering 

HD 14-3-2016 open 

14-1-2016 Jaarverslag 
Aanvullen jaarverslag met evaluatie en missie 
en op agenda voor goedkeuring volgende keer. 

LK 14-3-2016 open 



 

 

 
 
Bijlage CONTACT GEGEVENS GMR LEDEN 
 

NAAM E-MAIL SCHOOL ROL 

Linda Kirkels-Janssen l.janssen@bs-hetdal.nl  Het Dal Personeel 
(voorzitter ) 

VACATURE-  
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) 

Silvia Stultjens s.stultjens@bredeschoolmoesel.nl Brede School Moesel Personeel 

VACATURE  Brede School Moesel Ouder 

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

John Smolenaers john@smolenaers.email  OBS Molenakker Ouder 

VACATURE Waarschijnlijk MR-personeelsleden 
per toerbeurt. Mail naar 
MR@obsgraswinkel.nl = secretariaat 
Daan Meeuwissen 
dcg.meeuwissen@gmail.com 

OBS Graswinkel Personeel 

Esther Houtappels j.a.h.w.houtappels@weert.rabobank.nl  OBS Graswinkel Ouder 

Mark Kuper m.kuper@ojbsdeduizendpoot.nl OJBS De Duizendpoot Personeel 

Greg Buchardt info@gbdental.nl  OJBS De Duizendpoot Ouder 

VACATURE f.vandenborn@obsdeuitkijktoren.nl  OBS De Uitkijktoren Personeel 

VACATURE  OBS De Uitkijktoren Ouder 

    

Henk Derks  CVB@eduquaat.nl   Bestuurder 

Secertariaat  
(tbv plaatsing website) 

c.beljaars@eduquaat.nl  / 

secretariaat@eduquaat.nl  
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