
 

 

 
 
 

Datum vergadering 20 september 2017 

Aanwezig GMR: Frank van den Born (FvdB), Esther Rutten (ER), Maria Gubbels-Korten (MG), , Koen Kodde (KK), Kirsten Borne (KB), Jolanda Peters-van 

Nieuwenhoven (JP), Mark Kuper (MK),  Loes Willekes (LW), Greg Buchardt (GB); Sabine Koopman 

Aanwezig RvT / CvB Henk Derks, Tjebbe Smit, Hans Kirkels, Ren Hendrix, Dian van Horrik, Wouter Hankel; Ton Bruining 

Aanwezig toehoorders:  André von Berg, Jos Ramakers, Vivian Berden, Yvonne Vaes; Jan Teensma; Nellie Fiers-Stultiens, Bart Keijers, Margriet Custers, Marion Gerris, 

Neeltje van de Braak, Peggy Curvers; Ivon Hansen; Judith (?), Rob Vaessen, Jacqueline Hompes 

Afgemeld: Linda Kirkels-Janssen (LK); John Smolenaers (JS); 

Notulen Jolanda Peters-van Nieuwenhoven 

 

 

1. Opening /toevoegingen 
 
Vanwege verhindering van LK werken we samen met een externe voorzitter: Pieter Mols. Pieter Mols introduceert zichzelf. In opbouw van de agenda hebben we 
geprobeerd om vergadering structuur te geven. Bedoeling van overleg vandaag is om terug te kijken wat er gebeurd is, en de vervolgstappen te bepalen, hoe 
gaan we nu verder? 
Pieter laat zien aan de hand van een 19

e
 -eeuwse volksprent dat er meerdere wegen zijn die naar eenzelfde doel leiden. De weg naar het ultieme doel is meestal 

een moeilijk begaanbare weg vol met obstakels. Na afzien komt de beloning. Dit is illustratief voor het traject waar we met zijn allen doorheen moeten, eerst het 
zuur en de moeite en dan gaan we naar het zoet.  
 
Het ultieme doel waar we naar toe werken is een samenwerkingsvorm en eventueel daarbij behorend organisatievorm die past bij ons kindbeeld. De aanwezigen 
bevestigen dat dit inderdaad het doel is waaraan we werken. Iedereen ziet de toegevoegde waarde van een verdere samenwerking. Dat is absoluut geen punt 
van discussie geweest. 
 
 
2. Toelichting door CvB en RvT 
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De voorzitter van de Raad van Toezicht geeft toelichting op het gelopen proces. Op 22 juni zijn we bij elkaar geweest en is er een presentatie geweest van het 
proces en de 2 voorgenomen besluiten. Dit heeft geleid tot diverse reacties tijdens de vergadering maar ook in de periode erna. De communicatie in de week 
voor de vakantie is ook niet goed gevallen in de organisatie en heeft voor veel onrust gezorgd en de indruk gewekt dat het een doorgedrukt stuk is geweest. 
Binnen zowel de organisatie als de GMR is er sprake van een gebrek aan vertrouwen. Dit moet echt anders in het vervolgtraject: afspraken moeten duidelijk 
vastgelegd worden zodat we daar ook op kunnen teruggrijpen.  
 
De vakantieperiode heeft eenieder tijd gegeven voor reflectie. De Raad van Toezicht heeft in een vergadering na de vakantie het proces nogmaals geëvalueerd 
en is tot de conclusie gekomen dat dit niet goed is verlopen, hetgeen heeft geleid tot de reflectie die ze aan ons gestuurd hebben op 11 september jl. Het proces 
is niet goed gelopen door diverse oorzaken: 

 Geen goede procesbegeleiding en kwalitatief onvoldoende rapportages naar aanleiding van het onderzoek. Dit heeft erin geresulteerd dat de 
samenwerking met de procesbegeleider is beëindigd. 

 Onvoldoende meenemen van de betrokkenen zoals BMT, GMR, leerkrachten, MR en ouders in het proces. 

 Teveel laten leiden door het momentum van het vertrek van de bestuurder. Dit heeft te veel druk op het proces gelegd en tijd werd belangrijker dan de 
kwaliteit.  

 Onvoldoende communicatie waardoor er ruis is ontstaan in de diverse communicatie. Zowel in de berichtgeving binnen Eduquaat maar ook tussen de 2 
stichtingen was er andere communicatie of interpretatie van berichten.  

 De Raad van Toezicht legt uit dat het nooit de bedoeling is geweest dat 1 bestuurder aangesteld wordt voor beide stichtingen. Sterker nog dit kan niet 
eens. Het was de bedoeling dat er een kwartiermaker wordt ingezet die vanuit gedelegeerde taken vanuit de bestuurders van beide stichtingen aan de 
samenwerking zou gaan werken. 

 
De Raad van Toezicht heeft dan ook besloten dat we meer tijd moeten nemen om dit proces goed te laten verlopen. Het zoeken naar een nieuwe bestuurder 
wordt losgekoppeld van dit hele proces en dit is in verband met vertrek van de huidige bestuurder de eerste prioriteit.  
De Raad van Toezicht wil graag dat het samenwerkingsproces wordt voortgezet. Maar dit staat los van de organisatievorm die daarbij hoort. Samenwerking eerst 
in de praktijk en pas later daarna eventueel aanpassen van de organisatievorm (mogelijk fusie). Het is belangrijk dat de resultaten eerst zichtbaar zijn in de 
praktijk. Overigens is in het onderzoek een zogenaamde fusietoets uitgevoerd bij het ministerie en deze resulteerde erin dat fusie nog niet mogelijk is de 
komende jaren. De reden is niet besproken tijdens overleg. 
 
Bestuurder geeft aan dat het goed is om stil te staan bij de emoties die dit hele proces heeft opgeroepen. Dit wordt ook bevestigd door de aanwezigen. Het 
proces heeft het vertrouwen en de samenwerking geschaad. De relatie is altijd heel open en transparant geweest en dat gevoel is nu weg. Het is de intentie van 
bestuurder en Raad van Toezicht dan ook zeker om dit weer terug te krijgen. Het hele proces heeft pijn gedaan, maar we staan nu wel sterker want het proces 
heeft heel goed laten zien wat we niet willen maar ook wat we wel willen.  
 
Diverse aanwezigen benadrukken dat het van groot belang is dat de achterban zo snel mogelijk goed geïnformeerd wordt. Het laatste bericht dat zij hebben 
gehad is de fusie, en dit wordt ook nog regelmatig benadrukt in de communicatie die er is met medewerkers van Meerderweert. Het is noodzakelijk dat binnen nu 
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en 2 weken iedereen geïnformeerd is. Van belang is dat het dezelfde boodschap is op hetzelfde moment naar de betrokkenen van beide organisaties. 
De Raad van Toezicht geeft aan dat zij maandag 25 september een overleg hebben met de Raad van Toezicht van Meerderweert. Hierin zal de terugkoppeling 
gegeven worden over overleg vandaag maar ook de communicatie zal worden besproken. De Raad van Toezicht doet de toezegging dat de communicatie vooraf 
met GMR zal worden afgestemd. GMR geeft aan dat op 28 september a.s. een vergadering gepland is waar dit prima zal kunnen. 
 
 
Wat zijn vervolgstappen: 

 We hebben onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de processen inzake samenwerking. Wat werkt wel en wat werkt niet goed? Dit stuk van het 
onderzoek moeten we overdoen, met gebruikmaking van de informatie uit het onderzoek die we wel hebben.  

 Raad van Toezicht moet nieuwe concretere opdracht formuleren met die nieuwe bestuurder. 

 Raad van Toezicht moet de randvoorwaarden waaraan we voortdurend moeten toetsen gedurende het onderzoek van een verdere samenwerking 
opstellen. Zij zeggen toe dat ze deze ook toetsen bij de GMR.  

 
Resumerend:  
Het doel blijft staan: samenwerkingsvorm en eventueel organisatievorm die past bij ons kindbeeld. Er is wel werk aan de winkel om daar te komen.  
 
 
3. Vragen 
 

# Bron Vraag Antwoord 

Onderzoek 
1 GMR In presentatie van december 2016 werden als 

opbrengsten van het onderzoek vermeld: 
1. Kenmerken van de samenwerkingsorganisatie 
2. Juridische vormgeving 
3. Interne organisatiestructuur 
4. Financiële aspecten 
Zijn deze inmiddels uitgewerkt? Kunnen wij deze 
ontvangen? 

Zoals reeds aangegeven zijn de rapportages naar aanleiding van het 
onderzoek van onvoldoende kwaliteit. Dit bekent dus ook dat deze niet zijn 
uitgewerkt.  
 
Voor het vervolgonderzoek zal een nieuw proces moeten worden opgesteld, 
waarbij we hetgeen dat is opgesteld in het vorige onderzoek natuurlijk wel als 
input gaan gebruiken. Strategisch willen we de verder op de ingeslagen weg: 
verdere samenwerking.  

2 Verslag 
overleg 
april 

Hoe wordt de “hoe’’ uit het onderzoeksverslag opgepakt 
en geborgd? Er staan heel veel conclusies en 
aanbevelingen in, terwijl het noodzakelijk is om deze in 
het vervolgtraject verder uit te werken. Hoe gaat dit 
plaatsvinden? 
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# Bron Vraag Antwoord 
3 Verslag 

april 
In hoeverre dragen de aanbevelingen (fusie) bij aan het 
doel (belang kind centraal). Dit is onvoldoende duidelijk 
uitgewerkt / toegelicht. 

 

4 Verslag 
april  

Wat is de doelstelling van de fusie /samenwerking. Wat 
willen we daarmee bereiken wat meer toevoegt dan de 
huidige samenwerking 

 

5 Verslag 
april 

In het voortraject wordt steeds gesproken over de ‘stip 
aan de horizon’. Kan deze verder concreet gemaakt 
worden? De GMR vindt tot op heden onderbelicht de 
uitwerking van de verschillende varianten op de diverse 
belangen (stichting, school, ouders, kind, leerkrachten 
…)  

De stip aan de horizon is altijd vaag, omdat de horizon ver weg is. In het 
koersplan van Eduquaat zijn de piketpaaltjes op een wat kortere horizon 
aangegeven die in lijn zijn met deze stip aan de horizon.  

6 Verslag 
april 

In onderzoeksrapport wordt vermeld dat het meer 
opbrengsten oplevert als we meer gaan samenwerken? 
Er staat dat meer subsidie vanuit Gemeente en 
provincie is ontvangen? is dit structureel en neemt dit 
door verdere samenwerking nog verder toe? 

Niet relevant voor dit moment. 

7 Verslag 
april 

In het onderzoek wordt gerefereerd aan de 
cultuurverschillen. Deze zijn echter onvoldoende 
concreet uitgewerkt? Wat zijn de verschillen en kunnen 
we deze concretiseren door onderbouwing. 
Bijvoorbeeld wat laten tevredenheidsonderzoeken zien, 
wat is ziekteverzuim, verloop etc. 

In het onderzoek is de onderzoeksvraag zodanig gesteld dat men op zoek ging 
naar de cultuurverschillen. De Raad van Toezicht geeft aan dat het beter zou 
zijn om het te benaderen vanuit de gemeenschappelijkheid: wie willen we zijn? 
Als je het vanuit de verschillen beredeneerd dan drijf je verder uit elkaar, terwijl 
we op zoek moeten gaan naar verbinding.  

 

8 Verslag 
april 

Wat zijn de concrete risico’s bij een verdere 
samenwerking? er is in onderzoek heel erg gefocust op 
de kansen en mogelijkheden maar er is niet ingezoomd 
op de risico’s. Zijn deze er en zijn deze ook 
beoordeeld? 

 Is er een adequate financiële analyse gedaan 
op de jaarrekening van MW? Komen er risico’s 
uit? Bijv. voorzieningen, oninbare vorderingen, 
ratio’s 

 Zijn er juridische procedures van MW? 
Bijvoorbeeld KEC, maar ook m.b.t. personeel 

Dit aspect dient opgenomen te worden in vervolgonderzoek.  
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# Bron Vraag Antwoord 
etc. 

 Is er inzage in de aangegane verplichtingen?  

 Hoe ziet begroting er voor komende jaren uit? 

9 GMR 
juni 
2017 

Gedurende dit overleg is toegegeven dat het proces en 
het onderzoek niet deugdelijk is verlopen. Er is 
onvoldoende materiaal geleverd om op basis van het 
onderzoek een juiste afweging te maken. Toch wordt er 
in de laatste brief (communiqué) gesuggereerd dat er 
voldoende draagvlak is en dat de conclusies van het 
onderzoek dermate goed zijn om mee door te gaan, en 
er zijn 2 voorgenomen besluiten gecommuniceerd. 
Waarop is dit gebaseerd? 

Op moment dat er verdergaand onderzoek plaats gaat vinden dan is het 
wezenlijk dat de opdracht die gegeven wordt voor vervolgonderzoek van goede 
kwaliteit is en dat de randvoorwaarden duidelijk zijn. De Raad van Toezicht 
doet de toezegging dat de opdracht alsmede de randvoorwaarden waaraan 
voortdurend getoetst wordt worden afgestemd met de GMR.  

Tijdpad – Planning 
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# Bron Vraag Antwoord 
10 GMR In de presentatie in december werd een tijdpad 

vermeld. Naar aanleiding hiervan hebben wij volgende 
vragen: 
1. In maart 2017 zou er een samenwerkingsdocument 

opgesteld worden. Is dit inmiddels gereed en 
kunnen wij dit ontvangen? 

2. Dit tijdpad eindigt met ‘april/mei: besluitvorming en 
daarna instemmingsprocedure’. 

 
Wij willen graag een nadere uitwerking van de planning. 
Wanneer ontvangen wij welke informatie (voorgenomen 
besluiten, rapportages etc.) zodat we op basis daarvan 
een planning kunnen maken en weten wat we wanneer 
moeten besluiten (advies / instemming).  
 
Wij hebben reeds verzocht om een proces- en 
communicatieplan (hoe ga je borgen dat de 
informatieverstrekking naar achterban van beide 
stichtingen hetzelfde is en op hetzelfde moment 
plaatsvindt, hetgeen nu niet het geval is? Wanneer 
ontvangen wij dit? 
 

De conclusie is dat het onderzoek niet goed is gegaan en we trekken hier de 
‘lessons learned’ uit. Voornamelijk op gebied van procesbegeleiding en 
communicatie. Deze lessons learned dienen uitgewerkt te worden waarbij ook 
de mitigerende maatregelen dienen te worden bepaald. Deze uitwerking dient 
plaats te vinden in het plan van aanpak voor het vervolgonderzoek waarbij 
ondermeer aandacht moet worden besteed aan: 

 Proces en procesbegeleiding o.a. door het definiëren van deliverables 
en planning (wat wordt wanneer opgeleverd) 

 Communicatie: in het bijzonder de afstemming met GMR en BMT 
alsmede de communicatie met de achterban (communicatieplan en 
planning) en de afstemming van de communicatie tussen 
Meerderweert en Eduquaat. 

 Definitie en communicatie van (voorgenomen) besluiten teneinde ruis 
te voorkomen 

Fusie – documentatie 

11 GMR Is er inmiddels een intentieverklaring opgesteld met 
daarin de doelen van de fusie (conform artikel 157 
WPO). Dit naar aanleiding van het communiqué 
(informatie) en de PowerPoint van de 
overlegvergadering in juni 2017, omdat de 
voorgenomen besluiten in dit document nader 
geconcretiseerd dienen te worden. 

Nee, aangezien Fusie niet relevant is, is deze ook niet opgesteld.  

Nieuwe bestuurder 

12 GMR 
Het Dal 

Is het (wettelijk) mogelijk dat er één bestuurder (of 
meerdere) wordt aangesteld door beide stichtingen die 
als kwartiermeester de fusie voorbereidt.  

De communicatie op dit punt is niet goed gegaan en het voorgenomen besluit 
is onduidelijk verwoord. Dit heeft gezorgd voor ruis in de communicatie. 
Het is nooit de intentie geweest om een bestuurder te werven voor beide 
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# Bron Vraag Antwoord 
1. Welke stichting stelt deze aan? 
2. Hoe bewaak je de identiteit van de 2 stichtingen? is 

het niet beter om voor beide stichtingen een aparte 
bestuurder te hebben? 

3. Wie is eindverantwoordelijkheid en wat gebeurt er 
als de ander niet tevreden is? 

4. Hebben wij als GMR hier geen instemming op?  
a. Profielschets: GMR mag hierin meedenken 

i. Hoe kun je een profielschets 
opstellen als je inhoud van 
samenwerking nog onvoldoende 
duidelijk hebt? 

b. Werving en selectie: GMR-lid van 
commissie 

c. Voorgenomen benoemingsbesluit: 
adviesrecht 

stichtingen. Dit kan juridisch ook helemaal niet, want een Stichting moet eigen 
bestuurder hebben. De intentie was dat er een eigen bestuurder kwam in dienst 
bij Eduquaat, die ook verantwoordelijk is voor Eduquaat.  
Er zou ook een kwartiermaker met bestuurlijke bevoegdheden worden gezocht. 
De bestuurder van Eduquaat zou dan bepaalde taken/bevoegdheden kunnen 
delegeren naar deze kwartiermaker. 
. Ruis in de communicatie. Welke bestuurlijke bevoegdheden. 
 
Momenteel is dit van tafel. Eerste prioriteit is het vinden van een nieuwe 
bestuurder voor Eduquaat. Vervolgens zal worden bekeken of hij ruimte / 
ervaring heeft om dit project erbij te doen of dat het beter is om een 
projectbegeleider/kwartiermaker hiervoor aan te stellen. In welke vorm dan ook 
(wel of niet samen met Meerderweert, taken gedelegeerd vanuit bestuurder 
etc). Het zou mogelijk zelfs voor proces beter zijn als deze persoon echt 
verantwoordelijk is voor proces en niet betrokken is bij Eduquaat of 
Meerderweert. 
 
De Raad van Toezicht doet de toezegging dat naast de rol van de GMR bij de 
benoeming van een nieuwe bestuurder heeft zij ook deel mogen nemen bij de 
benoemingsadviescommissie van deze kwartiermaker, ook al is dit wettelijk niet 
verplicht.  
 
Er ontstaat een discussie om BMT en andere betrokkenen meer te betrekken 
bij het proces. In verleden is samenwerking met name  bottom-up ontstaan, en 
dat dreigt men te verliezen als we het teveel top down gaat benaderen. 
Daarnaast creëer je op deze wijze ook draagvlak en eigenaarschap.  
  

13  We hebben vernomen dat beide bestuurders van 
Meerderweert in tegenstelling tot eerdere informatie 
niet eind van dit jaar vertrekken in verband met 
contractuele afspraken. Welke zijn dit en tot wanneer 
blijven zij aan? Welke rol gaan zij spelen in deze 
context? 

Niet relevant voor dit moment 

Communicatie 
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# Bron Vraag Antwoord 
14 GMR Is de GMR van Meerderweert al eerder geïnformeerd 

over het besluit van de Raad van Toezicht omdat zij al 
direct positief advies hebben gegeven? (moet toch 
instemming zijn?) 

Niet relevant voor dit moment 

15 Het Dal Hoe wordt in vervolgtraject geborgd dat informatie naar 
achterban van beide stichtingen op zelfde moment, met 
dezelfde inhoud plaats vindt?  
En dat er geen verwarring ontstaat zoals nu het geval is 
geweest (samenwerking / fusie ) 

Dit is aandachtspunt voor vervolgtraject.  

16 GMR Kunnen we als (G)MR nog vertrouwen op gemaakte 
afspraken ?  

 

17 Het Dal De vele onbeantwoorde vragen van de GMR hebben er 
nog niet toe geleid dat er 2 voorgenomen besluiten zijn 
genomen. Worden wij als MR en GMR nog wel serieus 
genomen? 

 

18 Verslag 
april 
2017 

Is de bestuurder/ Raad van Toezicht genegen om 
volledige openheid van zaken te geven aan de GMR 
over zijn visie op de toekomst?  

 

19 GMR Wat is er nu precies besloten bij Meerderweert? 
Waarop heeft GMR van Meerderweert instemming of 
advies verleend?  

 

Communique 11 september 2017 

20 GMR Onder de vervolgstappen wordt onder punt 2 genoemd 
dat in het komende schooljaar 2017/2018 de huidige 
samenwerking beschreven wordt, geïnventariseerd 
waar knelpunten en verbeterpunten zijn.  
Is de huidige samenwerking met eventueel knelpunten 
en verbeterpunten nog niet in beeld?   
Wat is het tijdpad en de rol van de GMR in dit traject? 

 

21  Wanneer ontvangen wij de profielschets voor de 
nieuwe bestuurder ten aanzien van de instemming? 

Er is al voorlopige profielschets. Deze zal worden gedeeld met de GMR 

22  Wat zijn de vervolgstappen concreet? Is hier al een 
planning voor beschikbaar? Of wanneer is deze 
beschikbaar? Graag ontvangen wij deze om agenda 
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# Bron Vraag Antwoord 
mee af te stemmen. 

23  Wanneer en hoe worden de teams geïnformeerd?  Zie hierboven. Is eerste prioriteit en moet z.s.m. gebeuren nadat het is 
afgestemd met Meerderweert op 25 september. 

 
Omdat niet alle vragen in detail behandeld zijn tijdens het overleg zal de Raad van Toezicht deze schriftelijk beantwoorden. Er wordt aangegeven dat de “stip aan 
de horizon” vaag is, er is behoefte aan een verdere verduidelijking. Bestuurder licht toe dat de horizon ver weg is en dat daardoor stip ook vaag is. We zijn binnen 
Eduquaat met het koersplan al aan het werken om die stip te bereiken op de wat kortere termijn. Denk hierbij aan de invulling van het koersplan, en de diverse 
initiatieven binnen de scholen die het zelf uitwerken, gebaseerd op de grondbeginselen die we hebben gedefinieerd zoals bijvoorbeeld eigenaarschap van 
kinderen, en de verbinding naar buiten.  
 
4. Samenvatting en vervolgstappen 
 
Dat we verder moeten samenwerken dat is voor iedereen duidelijk, en dat is een uitgangspunt waarover we het allemaal eens zijn. Het is ook duidelijk geworden 
dat wel allemaal als mede-eigenaar in dit traject inhoudelijk betrokken willen zijn en blijven. Om succesvol ons doel te bereiken is het belangrijk dat we proces, 
faciliteiten en communicatie goed organiseren, waarbij we leren van wat in het afgelopen traject niet goed is verlopen.  
Samen bouwen aan dit verhaal, gebruik maken van wat er is, in lijn met hoe het binnen Eduquaat vanuit haar kracht… uitwerkend naar de punt aan de horizon ! 
We hebben de regie binnen Eduquaat teruggepakt, maar moeten er vanzelfsprekend wel voor waken dat we Meerderweert niet in de problemen brengen.  
 
Belangrijk eerste punt is de communicatie naar de achterban!  Er wordt voorgesteld om dit niet schriftelijk te doen maar door middel van een presentatie.  
 
Gemaakte afspraken: 

1. De Raad van Toezicht stemt de communicatie af met Meerderweert in overleg van 25 september. Intentie is dat communicatie naar achterban binnen nu 
en 2 weken wordt verstuurd. Communicatie wordt vooraf afgestemd met GMR. 

2. De opdrachtverstrekking van de Raad van Toezicht voor het nieuwe onderzoek naar samenwerking zal worden afgestemd met de GMR. 
3. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de GMR zal worden toegevoegd aan de benoemingsadviescommissie voor de kwartiermaker/procesbegeleider 

inzake de samenwerking. 
4. De Raad van Toezicht geeft een schriftelijke reactie op de genoemde vragenlijst zoals deze in deze notulen staan voor de volgende GMR beantwoord 

vanuit de huidige status. 
 
Hierna sluiten we het gezamenlijke gedeelte van de vergadering van de GMR met Raad van Toezicht en Bestuurder af. We bedanken Pieter Mols voor het leiden 
van de vergadering. De GMR gaat verder met het andere gedeelte van de vergadering. 
 
5. BAC 
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JP legt uit wat de benoemingsadviescommissie is. Hierin mogen 2 personen namens de GMR deelnemen, een namens de oudergeleding, een namens de 
personeelsgeleding. Afgesproken wordt dat we hierover nadenken en dat we 28 september kijken wie hierin deelneemt.  
De vraag wordt gesteld hoe het zit met de GMR deelname van een locatieleider. JP gaat dit uitzoeken en komt hierop terug in volgende vergadering. 
 
 
6. GMR vergadering Meerderweert 
 
De GMR van Meerderweert heeft gevraagd om binnenkort om tafel te zitten. We hebben dit besproken maar het lijkt ons wenselijk om ‘op gelijk niveau’ in te 
stappen. De GMR van Meerderweert is (nog) niet geïnformeerd over deze status en onze vergadering van vandaag en de wijziging van de besluiten. Het voorstel 
is derhalve om te kijken of ze bij vergadering van 24 oktober kunnen aansluiten.  
 
 
7. Rondvraag en sluiting 
 
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur 
 
8. Schema volgende vergaderingen 
 

Do 28-09 GMR op Markeent  
 

 
 
Besluitenlijst 
 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 
23-1-2017 Vakantierooster Vakantierooster is na afloop van de vergadering door de GMR goedgekeurd. 
17-5-2017 Jaarverslag GMR Jaarverslag GMR over 2016 wordt goedgekeurd. 
17-5-2017 GMR reglement GMR reglement wordt goedgekeurd (met wijzigingen inzake vertegenwoordiging) 

17-5-2017 

Toelatings- / 
plaatsingsbeleid 
Eduquaat 

Goedkeuring toelatings- en plaatsingsbeleid Stichting Eduquaat rekening houdend met de nog door te voeren tekstuele 
wijzigingen. 

 
Actielijst 
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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 

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 : 
kwaliteitsrapportage 

Op agenda zetten van kwaliteitsrapportage op stichtingsniveau LK/HD 31-1-2017 Open 

23-1-2017 
Agenda: 
personeelsbeleid 

Op agenda zetten en bespreken functiehuis naar aanleiding van eerste versie van jan 2017 LK/HD 15-3-2017 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 gesloten 

23-1-2017 Stavaza koersplan Presenteren stand van zaken implementatie Koersplan speerpunten SS 17-5-2017 Open 

17-5-2017 Koala Jaarverslag 2016 en begroting van Koala sturen aan GMR leden HD z.s.m. gesloten 

17-5-2017 MR-reglement MR reglementen dienen door aantal MR-en nog besproken en vastgesteld te worden MR-en z.s.m. Open 

17-5-0217 GMR reglement 
Wijzigen en definitief maken van GMR reglement. 
Laatste versie MR reglement sturen naar GMR leden 

JP z.s.m. gesloten 

17-5-2017 
Toelatings en 
plaatsingsbeleid 

Evalueren toelatings- en plaatsingsbeleid LK Mei 2018 Open 

17-5-2017 Koala Henk Jabben vragen om een toelichting te komen geven over Koala en financiële situatie HJ Oktober 2017 gesloten 

22-6-2017 Samenwerking Presentatie van 22 juni doorsturen HD z.s.m. gereed 

22-6-2017 Samenwerking 
Er hebben een aantal studenten rondgelopen die gekeken hebben maar de samenwerkingen (lijkt 
beschikbaar, boven water halen). 

HD z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking Vragen van GMR omtrent samenwerking beantwoorden HD z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking 
Wat is de visie over die kwartiermaker. Er wordt een opzet gemaakt hoe het proces in grote lijnen en 
in tijd er uit gaat zien. 

TS z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking Er wordt gevraagd naar een communicatie plan. HD z.s.m. Open 

22-6-2017 Samenwerking 

Er moet duidelijkheid komen over de opzet van het verder proces. Dit is niet goed gegaan. Proces is 
niet goed gelopen. Voelt niet goed. Te weinig leerkrachten zijn hier bij betrokken. Voor de zomer 
vakantie is ook niet handig. Tijdstip maakt het moeilijk. Er is meer tijd is nodig; Er is voldoende tijd 
gegeven door RVT/CVB na de zomervakantie zonder dat het proces verder in gang gezet wordt. 

HD z.s.m. Gereed 

22-6-2017 Samenwerking 
Er wordt gevraagd om confidentieel te zijn over het voorgenomen besluit tot schrijven van Henk. De 
brief wordt tevoren nog doorgenomen met Linda. 

HD z.s.m. Gereed 

22-6-2017 Samenwerking Esther scant blad over fusie ER z.s.m. Gereed 

22-6-2017 Samenwerking Opstellen reactie GMR op voorgenomen besluit. JS z.s.m. Gereed 

20-9-2017 Samenwerking 

Afstemmen van de  communicatie met Meerderweert in overleg van 25 september. Intentie is dat 
communicatie naar achterban binnen nu en 2 weken wordt verstuurd. Communicatie wordt vooraf 
afgestemd met GMR. 
 

RvT 28-9-2017 nieuw 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

20-9-2017 Samenwerking 
Afstemmen van de opdrachtbevestiging voor nieuw onderzoek naar de samenwerking De 
opdrachtverstrekking van de Raad van Toezicht voor het nieuwe onderzoek naar samenwerking zal 
worden afgestemd met de GMR. 

RvT z.s.m nieuw 

20-9-2017 Samenwerking 
De GMR (ouder en leerkracht) toevoegen aan de benoemingsadviescommissie voor de 
kwartiermaker/procesbegeleider inzake de samenwerking 

RvT z.s.m. nieuw 

20-9-2017 Samenwerking 
Schriftelijke reactie op de genoemde vragenlijst zoals deze in deze notulen staan beantwoord vanuit 
de huidige status. 
 

RvT z.s.m. nieuw 



 

 

 


