
 

 

Datum vergadering 23 januari  (bS Moesel) 

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

Mark Kuper (MK); Frank van den Born (FvdB);  Koen Kodde (KK); Esther Rutten (ER); John 

Smolenaers (JS); Loes Willekes (LW); Silvia Stultjens; Maria Gubbels-Korten (MG); Sylvia 

Stultjens (SS) 

Afgemeld: Greg Buchardt (GB); Sonja Ruyten (SR); Kirsten Borne (KB) Tamara Smeets (TS); Thijs 

Zusterzeel (TZ); 

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
Er zijn toevoegingen aan agenda. LK heeft verzoek gekregen om terugkoppeling te krijgen op de presentatie 
inzake ouderparticipatie van Joris Speckle. LK zal hem terugkoppeling geven dat de stukken die hij gebruikte 
erg verouderd waren.  
 
 
2. Notulen vorige vergadering  
 
Notulen van vorige vergadering worden niet goedgekeurd. TZ had opmerkingen bij deze notulen maar is niet 
aanwezig en daarom wordt besloten de goedkeuring uit te stellen tot volgende vergadering zodat hij 
persoonlijk terugkoppeling kan geven. GMR is van mening dat aanwezigheid van HD bij GMR vergadering 
heel waardevol is omdat hij input kan geven. Indien wenselijk/nodig dan kan GMR vanzelfsprekend ook 
zonder zijn aanwezigheid vergaderen.   
HD geeft naar aanleiding van vorige vergadering en vragen vanuit BS Moesel een korte update: 

 Koala School: De daling van het leerlingen aantal zet zich door, met name ook door een krimp van 
het aantal opvangplaatsen per 1 februari. Dit zal betekenen dat het aantal groepen verder wordt 
teruggebracht van 6 naar 4. 2 FTE leerkrachten zullen daardoor conform afspraken terugvloeien 
naar Eduquaat (1 FTE) en Meerderweert (1FTE). Momenteel wordt er een aantal scenario’s 
uitgewerkt, waaronder ook een afvloeiingslijst zodat de medewerkers ook weten waaraan ze toe zijn. 
Samenwerkingsverband heeft een aantal reserves opgebouwd waaruit de exploitatie betaald kan 
worden (buffer van €300.000). Er wordt derhalve geen geld uit Stichting Eduquaat onttrokken. Risico 
van gebouw ligt overigens bij gemeente. Momenteel is er sprake van instroom van Syrische 
kinderen binnen diverse scholen waardoor de mogelijkheid bestaat dat er een tweede NT2 
(Nederlands 2

e
 taal) groep zal worden ingevoerd. 

 Benoeming Raad van Toezicht: JP en JS geven een terugkoppeling op de gesprekken die zij met 
sollicitatiecommissie hebben gedaan voor de Raad van Toezicht. Vanwege het rooster van aftreden 
diende er 1 nieuw lid geselecteerd te worden. Uiteindelijk zijn er, vooruitlopend op schema van 
aftreden, en het feit dat er 2 geschikte kandidaten waren, 2 nieuwe leden aangesteld. Een met zeer 
veel bestuurlijke ervaring en veel ervaring in samenwerking binnen publieke en private sector en een 
lid met minder bestuurlijke ervaring.  

 Tevredenheidsonderzoeken: De bespreking over de tevredenheidsonderzoeken heeft 
plaatsgevonden in alle MR-en, bij Molenakker en Duizendpoot staat deze geagendeerd op agenda 
van volgende vergadering. 

 Integraal Personeelsbeleid. De presentatie van de tool in het BMT heeft onlangs plaatsgevonden. DE 
eerste reacties zijn dat de tool onvoldoende aanvulling is, en derhalve tegenvalt. GMR benadrukt 
nogmaals het belang van integraal personeelsbeleid en dat het voeren van de gesprekken 
belangrijker is dan de tool (kan ondersteunend zijn).  
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3 Tussentijdse evaluatie financiele begroting 
GMR heeft jaarverslag en accountantsverslag ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn er een paar vragen: 

 Seniorenverlof: is in begroting voor 2017 rekening gehouden met reservering? HD geeft aan dat er 
geen reservering nodig is omdat van deze regeling geen gebruik wordt gemaakt. 

 In jaarverslag wordt aangekondigd dat er een onderzoek van de belastingdienst gaat plaatsvinden. 
Inmiddels zijn de uitkomsten hiervan bekend: HD geeft toelichting dat er een naheffing is 
aangekondigd €120.000 voornamelijk door: 

o NT2 bus: bij controle was geen sluitende rittenadministratie aangeleverd. Deze 
rittenadministratie is inmiddels aangeleverd aan belastingdienst en goedgekeurd. De 
naheffing van deze post komt daarmee te vervallen. 

o Vacatiegelden leden Raad van Toezicht: door wijziging in de regelgeving die niet bekend 
was is deze ten onrechte niet gebruteerd. Naheffing van €30.000 die betaald dient te 
worden. 

o Loonheffing Eduquaat Academie: De aftrek van deze scholingskosten wordt door de 
belastingdienst betwist omdat zij van mening zijn dat de aanvraag op schoolniveau in plaats 
van stichting niveau diende te zijn, en dat er geen sprake is van een werkleerbedrijf. Dit 
wordt door Eduquaat betwist. Naheffing €70.000. Momenteel in samenwerking met fiscaal 
jurist bezwaar aan het maken.  

 De discussie met curator van OSG loopt inmiddels weer. Er is weer contact. 

 Aanbestedingsbeleid. Eduquaat heeft aanbestedingsbeleid opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan 
GMR voor instemming.  

 
4. Actuele informatie ondersteuningsplanraad 
Wegens verhindering van Marjos Metsemakers wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
5. Onderzoek naar samenwerking Eduquaat en Meerderweert 
16 december is de GMR geïnformeerd over het onderzoek naar samenwerking tussen Eduquaat en 
Meerderweert. Onlangs heeft de GMR de planning voor de workshops ontvangen. GMR is van mening dat 
deze planning krap is. Niet alleen wordt er op korte termijn veel inzet gevraagd van GMR (en de overige 
participanten) maar ook qua planning (tijdstippen) is het voornamelijk voor ouders zeer onpraktisch. 
Daarnaast is de doorlooptijd erg ambitieus. HD geeft aan dat de deadline niet hard vast ligt. Belangrijkste is 
dat de gesprekken op gang komen en dat er voor de zomervakantie een koers bepaald wordt omdat na de 
zomervakantie de vacature voor CvB-er moet worden ingevuld. Het contract van HD is verlengd tot eind 
2017. 
 
GMR is van mening dat het van belang is dat alle stakeholders betrokken zijn bij de diverse 
onderwijsgroepen (bijvoorbeeld ouders). Indien er in bepaalde onderzoeksgroepen te weinig 
vertegenwoordigd is, dan zal HD mensen persoonlijk benaderen voor deelname.  
 
Gevraagd wordt of het niet beter zou zijn om eerst bij Meerderweert en Eduquaat nieuwe bestuurders te 
zoeken alvorens een dergelijk onderzoek te doen. HD geeft aan dat afgelopen jaren veel geïnvesteerd is 
door beide stichtingen in samenwerking. Het zou niet constructief zijn om dit te niet te doen door de werving 
van nieuwe bestuurders bij de beide stichtingen.  
 
Binnen GMR wordt geïnventariseerd wie deel wil/kan nemen aan welke onderzoeksgroep:  

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
Loes Willekens (O)     

Mark Kuper (L)  Ja   

Esther Rutten (L) Ja  (eventueel igv weinig 
deelnemers) 

 

Koen Kodde (O)    ja 

Jolanda Peters (O) (eventueel bij te weinig 
deelnemers) 

  (eventueel bij te 
weinig deelnemers) 

Maria Gubbels  Ja   
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Frank vd Borne Ja (’s middags verhinderd)    

Silvia Stultjens   Ja (6e
 beschikbaar ,13

e
 

niet) 
  

Linda Kirkels (L)   Ja  

John Smolenaers  Ja  Ja 

 

Voor 14 maart is er een themavergadering gepland met RvT en BMT. Vraag wordt gesteld of dit zinvol is? 
Voorgesteld wordt om deze door te schuiven naar april en dan de sessie de gebruiken voor een overleg over 
de samenwerking. HD zal dit afstemmen met RvT en BMT en terugkoppeling geven. 
 
GMR vraag of dit onderzoek invloed heeft op de bedrijfsvoering van Eduquaat? Dit gezien grote tijdsbeslag? 
Staan er zaken in de ijskast? HD bevestigd dat dit onderzoek geen invloed heeft op bedrijfsvoering of dat er 
sprake is van uitstel van belangrijke besluiten. Onderzoek komt bovenop reguliere bedrijfsvoering.  
 
6. Koersplan 
KK en FvdB geven een inspirerende presentatie over de realisatie van de speerpunten uit het koersplan. 
Een (niet limitatief) overzicht: 

 Kinderen hebben veel zelfstandigheid door het werken in de hal. Dit resulteert in goede aansluiting 
met het voortgezet onderwijs omdat ze al werken met wisselende leerkrachten, wisselende groepen 
en het zelfstandig plannen en werken met een agenda.  

 Zorgoverleg: doordat er meerdere leerkrachten betrokken zijn bij hetzelfde kind ontstaat er een 
betere visie op het kind. 2 keer per jaar worden integraal de kinderen besproken binnen het team. 

 Vakspecialisten verzorgen ieder 2 vakken (vakken rouleren). Kinderen krijgen in de ochtend 
leervakken en in de middag de crea vakken.  

 Verbeterpunten die gesignaleerd worden, worden opgepakt in de vorm van projecten. 

 Men heeft een eigen vragenlijst ontwikkelt, ter vervanging van VISEON. Bij inspectiebezoek is deze 
gecontroleerd en (met wat kleine wijzigingen) goedgekeurd voor gebruik. Ervaringen met deze 
vragenlijst is zeer goed en geeft een goed beeld op kind, groep- en schoolniveau. Andere scholen 
verzoeken om deze vragenlijst te ontvangen.  

 
 
7. Functiehuis 
HD heeft eerste versie van het functiehuis aangeleverd aan GMR. Bedoeling is dat functiehuis in Maart in 
Raad van Toezicht komt te liggen. GMR geeft inhoudelijk wat kleine punten als terugkoppeling. Belangrijk is 
dat het aansluit bij het onderwijsconcept. Huidige functies zijn gekoppeld aan profiel van groepsleerkrachten 
en dat is mogelijk minder passend binnen andere concepten. 
 
Binnen GMR is behoefte aan aandacht voor kwaliteitsontwikkeling van leerkrachten. Dit onderwerp verschilt 
sterk per school. Het is van belang dat bepaald wordt op stichting en schoolniveau wat het ambitieniveau is 
per kwaliteitsniveau en dat er een koppeling gelegd wordt naar de gesprekkencyclus. Wat moet een 
leerkracht doen om zich verder te ontwikkelen (eventueel naar een hoger niveau).  
 
HD bedankt voor de input. Onderwerp zal terugkomen op agenda. 
 
8. Aanpassing Wet Medezeggenschap 
JP heeft cursus inzake nieuwe Wet Medezeggenschap bijgewoond. De wet is op enkele punten aangepast 
en daarom moeten de reglementen gewijzigd worden. JP heeft eerste versie gemaakt voor zowel GMR en 
MR. 
MR dient de reglementen op naam van school te zetten en in een MR vergadering (z.s.m.) goed te keuren. 
Daarna moeten ze gepubliceerd worden op website school/ Eduquaat. 
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Voor GMR moeten we besluiten over de rol van de GMR? Wat is de rol en wat zou samenstelling en 
omvang van GMR moeten zijn? Besloten wordt om dit op agenda te zetten voor 17 mei a.s. en dan ook de 
reglementen vast te stellen.  
 
9. Rondvraag 

 7 jaar Eduquaat boek. Er wordt gevraagd naar ervaringen met Eduquaat boek. Communicatie wordt 
als warrig ervaren en het legt een grote claim op de medewerkers. Niet iedereen wil er aan 
deelnemen. HD legt uit dat boek als doel is om te laten zien wat we afgelopen jaren gebouwd 
hebben en doelstelling is het gereed hebben per april 2017. Hij benadrukt dat het om persoonlijke 
mening gaat en niet over de mening van het team.  

 Arbo en risico inventarisatie en evaluatie. De laatste RIE dateert van 2012 en dient herhaald te 
worden. HD zoekt dit uit en vraagt dit na bij BMT.   

 Vakantierooster is rondgestuurd naar de GMR leden. Verzoek om goedkeuring via mail. NB 

goedkeuring via de mail is naderhand ontvangen, derhalve opgenomen op besluitenlijst.  

  
10. Afsluiting 
Voorstel is dat volgende vergadering Molenakker de stand van zaken inzake de implementatie van de 
speerpunten in het koersplan presenteren. 
 
13.    Sluiting vergadering 
LK  bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 

Datum Locatie Onderwerp 

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 

23-1-2017 
Vakantierooster Vakantierooster is na afloop van de vergadering door de GMR 

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 
14-1-2016 Evaluatie Opzetten lijst met gemeenschappelijke thema’s HD 23-6-2016 open 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
met bijvoorbeeld Meerderweert ten behoeve 
van besluitvorming of er een 
gemeenschappelijk overleg wenselijk is 

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 

18-10-16 

Agenda : 
kwaliteitsrapporta
ge 

Op agenda zetten van kwaliteitsrapportage op 
stichtingsniveau 

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 gereed 

18-10-16 
Terugkoppeling 
jaarverslag 

Terugkoppeling geven over ontvangen vragen 
naar aanleiding van jaarverslag en 
accountantsverslag 

HD 30-11-2016 gereed 

23-1-2017 
Overleg GRM-
RvT-BMT 

Afstemmen met RvT en BMT inzake overleg 
van 14 maart? Datum laten staan of maand 
opschuiven. Onderwerp samenwerking met 
Eduquaat ? 

HD Zsm Open 

23-1-2017 Vragenlijst  
Vragenlijst (ipv VISEON) verstrekken aan 
andere scholen 

FvdB 15-3-2017 Open 

23-1-2017 
Agenda: 
personeelsbeleid 

Op agenda zetten en bspreken functiehuis 
naar aanleiding van eerste versie van jan 2017 

LK/HD 15-3-2017 Open 

23-1-2017 
Agenda :GMR 
reglement 

Op agenda: rol, samenstelling en omvang 
GMR en goedkeuring reglementen 

LK/JP 17-5-2017 Open 

23-1-2017 Arbo en RIE 
Navragen stand van zaken bij BMT inzake 
arbo en RIE. Wat is status en moet deze 
herhaald worden 

HD 15-3-2017 Open 

23-1-2017 Stavaza koersplan 
Presenteren stand van zaken implementatie 
Koersplan speerpunten 

SS 17-5-2017 open 



 

 

 


