
 

 

Datum vergadering 18 oktober 2016 (OBS Graswinkel) 

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

Mark Kuper (MK); Frank van den Born (FvdB);  Koen Kodde (KK);, Sonja Ruyten (SR); 

Esther Rutten (ER); Tamara Smeets (TS); John Smolenaers (JS); Loes Willekes (LW); Thijs 

Zusterzeel (TZ) 

Afgemeld: Maria Gubbels-Korten (MG); Greg Buchardt (GB); Elly Brouwers (vervanger Silvia Stultjens) 

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn een aantal nieuwe leden die zich voorstellen: 

 Loes Willekens: ouder van Graswinkel en lid van de MR. Zij zal per toerbeurt met andere ouder 
(Tamara Smeets) deelnemen aan GMR vergadering. 

 Thijs Zusterzeel. Ouder van Brede School Moesel.   
 
LK is bezig met de organisatie van de thema-avond over ouderbetrokkenheid (woensdag 16 november). Zij 
heeft hiervoor Joris Specle uitgenodigd. Hij wilde graag weten wat ons einddoel is en ideeën over invulling. 
Dit onderwerp wordt derhalve aan agenda toegevoegd.  
 
2. Notulen vorige vergadering  
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de onderwerpen geeft HD 
de volgende stand van zaken: 

 Koala school: het leerlingen aantal is gedaald van 140 naar 70 leerlingen, wat geresulteerd heeft in 
verlaging van het aantal groepen van 9 naar 6. Dit betekent dat er 3 FTE (waarvan gedeelte niet was 
ingevuld) terugvloeit naar de organisaties van Meerderweert en Eduquaat. Concreet betekent dit dat 
1 medewerker weer terugkomt. Mogelijk komt er in januari 2017 weer een stroom asielzoekers op 
gang, waardoor (afhankelijk van profiel) het betekent dat de Koalaschool weer meer leerlingen krijgt. 
In dit geval worden deze extra formatieruimte weer als (interne) vacatures uitgezet.  

 Gesprekkencyclus: cyclus loopt in November. In november is er vergadering met BMT met 
presentatie van nieuwe tool: wat een gestandaardiseerd instrument is voor de beoordelingscyclus. 
Bij ene school gaat het beter dan bij de anderen. Complexiteit ligt ook omdat functiehuis er nog niet 
is. De GMR benadrukt nog steeds dat het een 'achilleshiel' van organisatie is, en benadrukt het 
belang voor de kwaliteit van de organisatie.  

 Profiel College van Bestuur: GMR heeft na afloop van de vorige vergadering van de voorzitter van de 
Raad van Toezicht de profielschets voor de werving van de nieuwe CvB-er ontvangen. Naar 
aanleiding van deze profielschets heeft de GMR de volgende opmerkingen: 

o In profielschets wordt gesproken over contract voor onbepaalde tijd. Gezien de 
ontwikkelingen in het onderwijs is de GMR van mening dat er flexibiliteit mogelijk moet zijn 
om de bestuurder met juiste profiel te hebben. GMR adviseert derhalve om een contract 
voor bepaalde tijd dan wel op contractbasis te gaan werven. Vanzelfsprekend is kwaliteit 
van de kandidaat het belangrijkste uitgangspunt.  

o De huidige bestuurder is aangesteld op contractbasis voor 3 dagen per week op basis van 
een voltijds DD salaris. Huidige functie wordt uitgezet voor fulltime en DD salaris. GMR 
vraagt zich af of dit een realistisch beeld is en men op basis van deze uitgangspunten een 
kandidaat met het goede profiel/ kwaliteit kan aantrekken.  

o JS vraagt wat status van werving is, omdat contract van HD eindigt per 1 april 2017. RvT is 
momenteel bezig met werving van nieuw lid van RvT. Na afronding hiervan gaat men van 
start met werving van CvB. 
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o GMR wil graag participeren in het selectieproces van lid RvT en CvB-er: John Smolenaers / 
Jolanda Peters (beide ouders) en Linda Kirkels (personeel) stellen zich hiervoor 
beschikbaar. Afhankelijk van beschikbaarheid zal 1 van de ouders participeren. 

o LK zal dit terugkoppelen aan voorzitter RvT. 

 Vervanging en vervangingspool: HD heeft besloten om niet uit het Vervangingsfonds te stappen per 
1-1-2017 omdat dit het mogelijk maakt om met min-max contracten te werken en het huidige 
ziekteverzuim te hoog is. Vacatures voor aanvulling flexpool zijn uitgezet, en gesprekken met 
kandidaten lopen. Doordat een aantal kandidaten zich teruggetrokken hebben wordt er na 
herfstvakantie weer nieuwe gespreksronde gehouden. 

 
3 Koersplan 
Graswinkel geeft een terugkoppeling over de implementatie van de speerpunten uit het koersplan. Dit 
schooljaar is gestart met het nieuwe concept: werken in teams in plaats van groepen, kinderen maken eigen 
planning voor dag op basis van taken, vaste instructiemomenten waarbij kinderen kunnen deelnemen of 
uitgenodigd worden. Het was best wel wennen en gaat met vallen en opstaan: maar resultaten zijn heel erg 
positief: samenwerking tussen collega’s is veel beter, de kinderen volgen eigen leerlijnen en reageren erg 
enthousiast wat resulteert in betere prestaties en minder gedragsproblemen. Na herfstvakantie start men 
met JELO.  
Ouderbetrokkenheid is gewaarborgd door inloopochtenden en ouder-kind-leerkracht gesprekken. Daarnaast 
heeft men een ouderpanel waarin bepaalde onderwerpen besproken wordt. Binnenkort staat ook de 
evaluatie van het nieuwe concept op de agenda.  
GMR vraagt of het voor ieder kind wel passend is. ER geeft aan dat het voor 95% van de kinderen prima 
werkt, maar dat het bij sommige natuurlijk wel wat meer coaching vereist. Het klassikale systeem is ook niet 
passend voor iedereen.  
 
Binnen Duizendpoot zijn er ook diverse ontwikkelingen. Ze zijn gestart met didactisch coachen en verdere 
implementatie van Snapit. Daarnaast werken ze met portfolio leren: kinderen maken een map met zaken 
waar ze trots op zijn en dingen die beter kunnen. Dit wordt besproken bij ouder-kind-gesprek en op basis 
hiervan definieert het kind doelen: waar gaan ze aanwerken.  
Duizendpoot onderzoek of ze een alternatief voor CITO gaan implementeren in de vorm van een meer 
adaptief systeem. HD benadrukt dat dit moet in afstemming met de IOT.  
 
Er is behoefte in GMR om de terugkoppeling nadrukkelijker te koppelen aan de speerpunten en deze 
nadrukkelijker te benoemen in de presentatie.  
 
Volgende keer zal de Uitkijktoren een presentatie geven.  
 
4. Actuele informatie ondersteuningsplanraad 
Marjos Metsemakers heeft een vergadering van de OPR bijgewoond en zich aangemeld als deelnemer. 
GMR zal Marjos uitnodigen voor een GMR vergadering om zich te presenteren. In de laatste vergadering is 
met name gesproken over passend onderwijs.  
 
5. Tevredenheidsonderzoek 
HD heeft de samenvatting van de tevredenheidenquêtes (personeel, ouders en leerlingen) ter informatie 
gestuurd aan GMR. Een eerste analyse van de opvallende bevindingen laat zien dat medewerkers 
ontevreden zijn over de aansluiting bij zorgkinderen en meerbegaafde kinderen, hetgeen ook uit de enquête 
van de ouders blijkt: zij vinden dat kind onvoldoende uitgedaagd wordt. 
Daarnaast zijn er 12 kinderen die zich onveilig voelen en (digitaal) gepest worden. Dit zijn er 12 teveel.  
Van belang is dat er op basis van de resultaten op schoolniveau een verdere analyse wordt gedaan. Is de 
vraag verkeerd geïnterpreteerd of is er structureel iets aan de hand binnen een school / groep. 
Op basis van de resultaten van de tevredenheidmeting is het van belang dat elke school een analyse maakt 
en een actielijst opstelt. Grootste risico is dat men zich laat leiden door de overall positieve score (gemiddeld 
een 8, dat is toch prima) zonder echt in te zoomen op de verbeterpunten en aandachtspunten.  
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GMR uit zijn zorg of er voldoende wordt doorgepakt op basis van deze resultaten. HD benadrukt dat dit door 
de scholen moet gebeuren en dat de MR-en hier een belangrijke rol hebben bij de bewaking. Diverse MR-en 
geven aan dat de enquêtes inderdaad met hen besproken zijn, bij een aantal andere is het nog niet op de 
agenda geweest.  
Daarnaast hebben ondanks de gemaakte afspraken nog niet alle scholen de resultaten gepubliceerd op 
mijnschoolopdekaart.nl. HD zal in BMT aandacht vragen voor bespreken van de enquêtes met de MR en de 
publicatie.   
 
GMR wil graag betrokken blijven bij de tevredenheid en kwaliteit. Besloten wordt om de kwaliteitsrapportage 
(waarvan tevredenheid een van de onderwerpen is) op stichtingsniveau op de agenda te zetten.  
 
6. Functiehuis 
HD heeft de GMR 2 documenten toegestuurd die de belangrijke basis vormen van het personeelsbeleid. 
Beide documenten zijn nog in concept en worden de komende tijd verder uitgewerkt waarbij het van belang 
is dat wij gaan bepalen welke formatieruimte we voor welk profiel we willen hebben. Momenteel hebben we 
bijvoorbeeld nog te weinig LB leerkrachten. Het is van belang dat dit op zowel stichtingsniveau als op 
schoolniveau in balans is en om klaar te zijn voor de toekomst. Zeker gezien het verwachte verloop de 
komende jaren.  Het formaliseren van personeelsbeleid is momenteel nog een zwak punt in de organisatie. 
Afgesproken wordt dat dit document in januari op de agenda wordt gezet waarbij we ruimer tijd inplannen om 
dit verder door te nemen. Opmerkingen die er nu al zijn kunnen naar HD worden gestuurd.  
 
7. Tussentijdse evaluatie financiële begroting 
HD is momenteel druk met het verkrijgen van tussentijdse financiële informatie. Als deze beschikbaar is zal 
deze teruggekoppeld worden aan GMR. Het jaarverslag en accountantsverslag zijn ter informatie 
beschikbaar gesteld. Vragen kunnen rechtstreeks naar HD worden gestuurd. HD zal ze verzamelen en op 
volgende vergadering delen.  
 
8. Samenwerking in Weert 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 
9. Mobiliteitsbeleid 
Het huidige mobiliteitsbeleid is verouderd en geschreven in een tijd van krimp. Het dient geactualiseerd te 
worden, en onderdeel te worden van het kwaliteitsbeleid en gesprekkencyclus. HD zal een voorzet maken 
voor dit stuk.  
 
10. Artikel Leerstofjaarsysteem 
 
HD heeft interessant artikel gedeeld. Er volgen nog 2 artikelen die hij zal doorsturen aan de GMR.  
 
11. Toevoeging aan agenda:  Thema avond ouderbetrokkenheid 
De thema-avond wordt besproken en er wordt duidelijk gemaakt dat met ouderbetrokkenheid niet wordt 
bedoeld de (overigens zeer belangrijke) hulp van ouders. Ouderbetrokkenheid betreft het betrokken zijn van 
ouders bij de pedagogische ontwikkeling van het kind. Betrokken ouder op school is de beste voorspeller 
voor een succesvolle toekomst. 
 
Afgesproken wordt dat LK een uitnodiging opstelt die via de MR-en bij alle scholen wordt uitgezet waarbij 
ouders wordt verzocht zich vooraf aan te melden. Uitgenodigd worden (persoonlijk): GMR en MR, 
ouderraden,  ouderpanels, directie en teams. De overige (geïnteresseerde) ouders zullen via een 
nieuwsbrief / mail worden uitgenodigd. 
Vraag is of de scholen de aanmeldingen kunnen coördineren en dan door kunnen sturen naar Linda. 
 
Het thema is de veranderde rol van ouders en school. Wat is er veranderd, wat zijn de landelijke trends, wat 
hebben kinderen nodig van hun ouders, en wat verwachten de ouders ? 
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12.    Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. MK informeert dat hij 7 aanmeldingen heeft voor de MR-startcursus.  
 
13.    Sluiting vergadering 
LK  bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 

Datum Locatie Onderwerp 

Wo 16-11 Thema-avond 
Markeent 

Ouderparticipatie 
MR en GMR 

ma 23-01 GMR  
Brede School 
Moesel 

- Evaluatie en actieplan Arbo en RIE na bespreking met BMT; verbeterpunt inzake 
psychosociale arbeidsbelasting in relatie tot ziekteverzuim  
-actueel mobiliteitsbeleid, Formatieplan 
- Jaarverslag GMR 
- Tussentijdse evaluatie koersplan (school 1, 2) 
- Evaluatiejaarverslag (afgelopen jaar) en plan   
   van aanpak Arbo (komend jaar)  

- Evaluatie samenwerking GMR en bestuur 

Di 14-03 Thema-avond 
(Markeent)  

 GMR +RvT + BMT op Markeent 
 

Do 20-04 GMR + MR 
OBS De 
Uitkijktoren 

- Bestuursformatieplan volgend schooljaar 
 

Wo 17-05 GMR op BS 
St.Jozef 

- Vakantierooster 
- Scholingsplan 2017-2018 
- Evaluatie Koersplan (school 3, 4, 5) 
- Evaluatie IPB 

Do 22-06 GMR op 
Markeent 

- Evalueren activiteitenplan GMR/  
  activiteitenplan komend jaar (opnemen  
- Check: zijn protocollen nog up-to-date 
- Evaluatie Taakbeleid 
- Tussentijdse evaluatie Koersplan (school 6, 7) 
- Financieel jaarverslag accountant (voor 1-7)  
- Datum 1

e
 vergadering GMR 

  komend schooljaar 

 
 

Besluitenlijst 
 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 

24-5-2016 
Bestuursformatie-
plan 

Oudergeleding geeft positief advies. Personeelsgeleding verleent 
instemming bij bestuursformatieplan. 

 

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 

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

LK/KB 30-9-2016 gereed 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

24-5-2016 
Tevredenheids-
onderzoek 

Versturen tevredenheidsonderzoek Eduquaat 
aan GMR 

HD 15-10-2016 gereed 

24-5-2016 Jaarverslag Versturen jaarverslag aan GMR HD 15-6-2016 gereed 

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 

19-9-2016 Taakbeleid 
Informeren bij BMT hoe omgegaan wordt met 
wijzigende duur schooljaren en waarom 
taakbeleid niet loopt van 1-10 t/m 1-10 

MG/SR 
Komende 
vergadering 

Gereed 

19-9-2016 Training 
Vragen bij MR of er behoeft is aan GMR/MR 
basis training. Terugkoppeling geven aan Mark 
Kuper 

Allen 30-9-2016 Gereed 

18-10-
2016 

Profiel CvB 
Terugkoppelen reactie GMR aan voorzitter 
RvT inzake profiel en proces 

LK 31-10-2016 Gereed 

18-10-
2016 

OPR 
Uitnodigen Marjos Metsemakers voor 
vergaderring GMR 

LK 31-12-2016 Open 

18-10-16 

Agenda : 
kwaliteitsrapporta
ge 

Op agenda zetten van kwaliteitsrapportage op 
stichtingsniveua 

LK/HD 31-1-2017 Open 

18-10-16 
Agenda: 
personeelsbeleid 

Op agenda zetten en bespreken (ruim tijd) van 
personeelsbeleid en functieboek 

LK/HD 31-1-2017 Open 

18-10-16 
Terugkoppeling 
jaarverslag 

Terugkoppeling geven over ontvangen vragen 
naar aanleiding van jaarverslag en 
accountantsverslag 

HD 30-11-2016 Open 



 

 

 


