
 

 

 
 
 

Datum vergadering 28 september 2017 

Aanwezig GMR: Linda Kirkels-Janssen (LK); Esther Rutten (ER), Maria Gubbels-Korten (MG), , Koen Kodde (KK), Jolanda Peters-van Nieuwenhoven (JP), Mark 

Kuper (MK), Greg Buchardt (GB); Selma Unal (SU); Anouk Peeters (AP) 

Afgemeld: John Smolenaers (JS); Frank van den Born (FvdB), Kirsten Born (KB), Sabine Koopman (SK); Loes Willekes (LW) 

Notulen Jolanda Peters-van Nieuwenhoven 

 

 

1. Opening /toevoegingen 
Selma is eenmalig bij de GMR als vertegenwoordiger van Brede School Moesel. Zij moeten verkiezingen houden voor nieuwe leden van de MR en hopen 
daarmee ook een vertegenwoordiger van de GMR te vinden. 
Sabine Koopman heeft aangegeven te stoppen als GMR-lid in verband met andere baan. Dit betekent dat er een vacature is voor de Personeelsgeleding van 
OBS Molenakker.  
 
2. Reflectie op 20-9 
De GMR evalueert de bespreking op 20 september jl. met de Raad van Toezicht en Bestuurder in aanwezigheid van vele toehoorders naar aanleiding van 
wijziging van de besluitvorming. We zijn erg positief over de wijze waarop dit overleg is verlopen en de uitkomsten hiervan. Er is een kritische reactie omtrent de 
opmerking van de Raad van Toezicht over hun tijdsbesteding. Zeker in relatie tot de betrokkenheid van de ouders in de GMR. Het vervullen van een dergelijke rol 
komt met een verantwoordelijkheid en verplichting en daarmee benodigde tijdsbesteding. 
De notulen van deze vergadering worden goedgekeurd en zullen door JP doorgestuurd worden naar de Bestuurder, Raad van Toezicht, BMT en overige 
aanwezigen met verzoek om eventuele opmerkingen aan te leveren bij JP. Indien deze er niet zijn dan zijn de notulen goedgekeurd, anders worden ze besproken 
tijdens het volgende overleg.  
 
De GMR vraagt zich af wat de reden is omtrent het niet ‘succesvol’ verkrijgen van de fusietoets. Dit zal bij bestuurder nagevraagd worden 
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1
 Op 29 september zijn de notulen van de vergadering rondgestuurd door secretaris. Hierbij is tevens de vraag gesteld. Bestuurder heeft vraag beantwoord. Deze 

is toegevoegd als bijlage bij deze notulen.  
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3. Communiqué  
 
GMR heeft op 27-9 het communiqué ontvangen dat naar het personeel gestuurd zal gaan worden door de bestuurders van Eduquaat en Meerderweert. Zoals 20 
september afgesproken mogen wij hier advies over geven. 

 Het stuk is best lastig te lezen, en mogelijk daardoor is voor de doelgroep (personeel) niet echt duidelijk wat er bedoeld is. Ze zijn natuurlijk niet allemaal 
bij het overleg van 20 september geweest en hebben ook de communicatie van 11 september niet ontvangen.  Ze staan nog op het niveau van de 
communicatie van juni waarin stond: Ja, we gaan verder samenwerken: De RvT besluiten tot verdere samenwerking…….De raden willen deze 
samenwerking op termijn een juridische basis geven door te fuseren – voor zover hiervoor geen onoverkomelijke wettelijke belemmeringen zijn. En Er 
komt één bestuur. De RvT stellen één bestuur op dat eindverantwoordelijk is voor Meerderweert en Eduquaat….  

 Met name die fusie is de ‘angel’ waarop de onrust is ontstaan en daar wordt nu feitelijk niets direct over gezegd. Tussen de regels staat wel ‘Waar nodig 
zoeken we naar een ‘juridische basis’ zodat het geen vrijblijvende relatie is en afspraken worden vastgelegd. Uit de discussie binnen de GMR bleek dat 
dit onduidelijk is.  Advies derhalve om dat in een simpelere formulering neer te zetten en heel nadrukkelijk te zeggen dat van een fusie voorlopig geen 
sprake is en nog beter is om dit smart te maken (de komende X jaar). Zodat de angel eruit gehaald wordt.  

 Het is nooit (zoals wij begrepen hebben) de intentie geweest om een bestuurder voor beide stichtingen te werven (alleen kwartiermaker met specifieke 
taken inzake samenwerking). Advies hieromtrent is om dit duidelijk te maken in communiqué.  

 Verder zijn er nog wat kleine opmerkingen (tekstueel) en dient de onrust bij Eduquaat omschreven te worden als de onrust bij de medewerkers van 
Eduquaat en dient de zin inzake tijdsdruk op het samenwerkingsproces verwijderd te worden.  

 
De GMR wil graag ook een korte reactie naar de achterban sturen naar aanleiding van de communicatie die we in juni hebben gedaan. Inhoudelijk willen we 
reflecteren op de betrokkenheid van de organisatie (zeer positief ervaren) en het feit dat we een goede dialoog hebben gehad met de RvT en CvB. We zullen 
deze reactie vooraf afstemmen met de bestuurder.  
 
4. Protocol Swim2Play 
We hebben het protocol Swim2Play ontvangen ten behoeve van instemming. Dit protocol is ook voor instemming naar de MR-en gestuurd. Dit had feitelijk niet 
gehoeven omdat het stichtingsbreed beleid is, desalniettemin is dit in het kader van de transparantie zeer positief. De aanleiding van dit protocol zijn incidenten 
bij andere zwembaden geweest tijdens zwemles. De GMR is positief over een dergelijk beleid, maar heeft wel een aantal opmerkingen: 

 Er is wat verwarring omdat er schijnbaar een nieuwe versie van dit protocol komt naar aanleiding van eerdere opmerkingen van MR-en. De GMR wil 
graag deze nieuwe versie voor instemming ontvangen. 

 De procedure inzake medische gegevens is naar mening van de GMR praktisch onuitvoerbaar met name door de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
en de onduidelijkheden. Wanneer moet het wel en wanneer moet het niet? 

 GMR adviseert: 
o  om dit protocol goed te communiceren naar de leerkrachten en begeleidende ouders zodat verantwoordelijkheden duidelijk zijn.  
o aan leerkrachten informatie te verstrekken over aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsverzekering in verband met dekking. 
o op te nemen dat tijdens omkleding te allen tijde minimaal 2 personen aanwezig zijn.  
o Taal en spelling te corrigeren. 
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Het is aan scholen zelf of ze willen deelnemen aan Swim2Play in afwachting van definitieve protocol. GMR wil graag gewijzigde versie van protocol ontvangen 
voordat instemming wordt gegeven.  
 
5. Profiel bestuurder & Procedure 
Op 27 september heeft GMR het profiel en de procedure voor de nieuwe bestuurder ontvangen. Zij hebben hierbij de volgende opmerkingen: 

 Het stuk algemeen is te generalistisch. Er wordt wel verwezen naar het koersplan maar het zou naar onze mening beter zijn om hier echt de 
onderscheidende kenmerken van de organisatie te vermelden. Wat maakt Eduquaat uniek, en wat zijn onze strategische speerpunten. Het is belangrijk dat 
een kandidaat zich hierin herkent en daardoor enthousiast wordt. 

 Inzake de taken hebben we geen aanvullingen. 

 Profiel is te generalistisch. We zoeken iemand met alle kenmerken van leiderschap en eigenlijk een schaap met 5 poten. Het is belangrijk om hier te 
omschrijven wat we echt nodig hebben in het profiel van de bestuurder om onze organisatie de komende 5 -10 jaar vooruit te zetten. Welke skills en 
kenmerken helpen ons om onze strategie (stip aan de horizon) te realiseren. De GMR vindt het belangrijk om een bestuurder te hebben die: 

o Een visie heeft en deze uitdraagt, maar ook een vertaling maakt naar de praktijk en open staat voor de inbreng vanuit de praktijk. 
o Een verbinder die zowel de samenwerking zoekt binnen de organisatie als daarbuiten in het kader van het maatschappelijk veld, en de 

samenwerkingspartners 
o Een zichtbare bestuurder is – zichtbaar voor de medewerkers op de werkvloer (in de scholen) en de taal van de mensen spreekt.  
o Faciliteert in de strategie binnen Eduquaat waarin eigenaarschap laag in de organisatie is belegd, de bestuurder moet dit faciliteren en sturen waar 

nodig (deze staat nu onder individuele eisen en zou naar onze mening in profiel moeten worden opgenomen).  

 Inzake de benoeming wordt gerefereerd aan een dienstverband met een werktijdfactor 0,8-1 FTE en schaal B3 (aard dienstverband en werktijdfactor wordt in 
onderling overleg geplaatst. 

o De GMR vraagt zich af of een dergelijk dienstverband (qua omvang) noodzakelijk is. Huidige bestuurder heeft dienstverband van 0,6 FTE en 
daarnaast zijn onlangs een aantal taken (op financieel gebied) verschoven naar directeur A Von Berg. Is de intentie om deze taken weer onder te 
brengen bij CvB-er of blijft dit bestaan? Hoe zien we dit in relatie met de eventueel te werven kwartiermaker die een aantal taken op zich gaat nemen 
voor wat betreft samenwerking? Kortom: is dienstverband mogelijk niet ‘te ruim’ in relatie met andere lopende regelingen? 

o GMR adviseert ook om te overwegen om een inhuurconstructie in te zetten in verband met flexibiliteit. Het is van belang dat we een bestuurder 
hebben die passend is bij de organisatie en de fase waarin een organisatie zit. Dan zou het mogelijk meer flexibiliteit geven. 

 De manier waarop de profielschets is opgesteld wordt door GMR ervaren als ‘ouderwets’ of ‘old school’. Wij adviseren om in ieder geval advertentietekst 
meer wervend te maken, maar raden ook aan dit voor profielschets te overwegen. 

 
GMR zouden het op prijs stellen indien de gewijzigde profielschets naar aanleiding van onze adviezen nogmaals met ons wordt besproken, dan wel dat we 
motivatie ontvangen waarom er geen opvolging aan wordt gegeven.  
 
Procedure 

 De GMR is van mening dat de procedure (tijdlijnen) erg ambitieus zijn en maakt zich zorgen over een aantal tijdvakken: is er voldoende tijd tussen de reacties 
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en de gesprekken ? De GMR adviseert om de haalbaarheid van de tijdlijn nogmaals te reviewen. 

 Bij punt 12 staat een foutieve datum (13/11) 

 Assessment: wanneer is in het tijdplan de assessment gepland ? GMR vinden het zeer relevant en adviseren om dit op te nemen in de planning en daarnaast 
ook een referentiecheck te doen.  

 
Besloten dat Frank van den Born namens de personeelsgeleding zal participeren in de Benoemingsadviescommissie. De participatie van ouders is in verband 
met voorgestelde dagen (donderdagen) niet realiseerbaar. We zullen toetsen of niet aanwezige ouders beschikbaar zijn en willen deelnemen dan wel of andere 
dagen mogelijk zijn 
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GMR ontvangt graag nieuwe versie van de profielschets ter instemming.  
 
6. Taakbeleid 
Onlangs is er een evaluatie geweest en het programma Cupella blijkt op diverse scholen niet handig te werken in de praktijk. Niet alle BMT-ers zijn positief, en er 
zijn inmiddels 4 werkgroepen vastgesteld die naast taakbeleid ook gesprekkencyclus en functiehuis gaan onderzoeken en uitwerken.  
In verband met draagvlak geven we advies dat dit afgestemd wordt met de GMR en dat gewijzigd beleid wordt voorgelegd aan GMR ter instemming.  
 
Momenteel hebben we het overlegmodel, maar deze keuze dient jaarlijks te worden vastgelegd, en iedere school mag eigen model kiezen. GMR stelt de keuze in 
afwachting van de lopende onderzoeken uit.  
 
7. Training MR 
 
Oproep aan GMR om na te vragen of er MR-leden zijn die training willen te ontvangen zodat we dit gecoördineerd kunnen organiseren. Verzoek is om dit uiterlijk 
voor de herfstvakantie door te geven aan Mark Kuper. De MR-cursus is op 2 november.  
 
8. update, rondvraag en sluiting 

 Inzake samenwerking Boshoven komt er aan het einde van het kalenderjaar meer informatie. André von Berg zal dan een terugkoppeling geven.  

 Staking: GMR geeft advies om nogmaals aan ouders te communiceren inzake de staking. Indruk ligt er dat deze niet doorgaat in verband met extra 
toegezegde €270 miljoen. 

 JP heeft uitgezocht hoe het zit met deelname van locatieleiders of directeuren in GMR en MR. Indien directeuren of locatieleiders namens het bevoegd 
gezag overleg voeren met de desbetreffende MR of GMR kunnen zij geen lid zijn van (G)MR. Als dit niet zo is, kunnen zij zich kandidaat stellen (net als 
andere personeelsleden). De deelname van een locatieleider of directeur bij GMR is derhalve in principe mogelijk. 

 De GMR van Meerderweert heeft gevraagd of we overleg willen hebben. Momenteel wordt dit ervaren als mosterd na de maaltijd. Mogelijk is het beter 
om dit op wat langere termijn te doen. Bijvoorbeeld tijdens de thema-avond in maart.  

                                                      
2
 Na vergadering is er nog overleg geweest met bestuurder. Andere dagen zijn mogelijk. Daarmee kan Jolanda Peters participeren.  
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De vergadering wordt gesloten om 21.48 uur 
 
 
8. Schema volgende vergaderingen 
 

wie Vergaderdata Locatie Onderwerp 

GMR  

VERVAL

LEN 

Di 24-10 OBS De Graswinkel -  

 

GMR Wo 15-11, 19.30-21.30 Graswinkel Actuele informatie van Ondersteuningsplanraad 

- Curriculum platform 2032 

- Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen- 

  medewerkers.   

 Vanuit MR-en terugkoppeling, wat gebeurt er met de informatie 

vanuit de enquêtes op de scholen? 

 Vanuit Henk samenvatting op Eduquaat-niveau. 

- Functiehuis inclusief lange termijn visie,  

  kwalificaties, PT/FT factor etc 

- Tussentijdse analyse financiële begroting 

- Gesprek inspectie  

- Tussentijdse evaluatie koersplan (school 1,    2) 

GMR ma 22-01 Brede School Moesel - Formatieplan 

- Jaarverslag GMR 

- Tussentijdse evaluatie koersplan (school 3, 4) 

- Evaluatie jaarverslag (afgelopen jaar) en plan   

   van aanpak Arbo (komend jaar)  

- Evaluatie samenwerking GMR en bestuur 

- Evaluatie en actieplan Arbo en RI&E na  

  Bespreking met BMT; verbeterpunt inzake  

  psychosociale arbeidsbelasting in relatie tot  

  ziekteverzuim  

- Actueel mobiliteitsbeleid 
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GMR, 

RVT en 

BMT 

Di 13-03 Markeent 

GMR + 

MR  

Do 19-04 OBS De Uitkijktoren - Bestuursformatieplan volgend schooljaar 

 

GMR Wo 16-05 BS St.Jozef - Vakantierooster 

- Tussentijdse evaluatie Koersplan (school 5, 6,  

  7) 

- Evaluatie IPB  
GMR Do 21-06 Markeent - Evalueren activiteitenplan GMR/  

  activiteitenplan komend jaar  

- Check: zijn protocollen nog up-to-date 

- Evaluatie Taakbeleid 

- Scholingsplan 2017-2018 

- Financieel jaarverslag accountant (voor 1-7)  

- Datum 1e vergadering GMR 

  komend schooljaar 

 

Bijlage 1: reactie bestuurder inzake fusietoets 
 

Uitgangspunten bij de fusietoets zijn: 

 Inzet van de fusietoets is bestuurlijke variëteit (besturen doen er toe) 

 Feitelijk zijn er juridisch drie vormen: stichting, coöperatie of een vereniging 

 Fusietoets gaat over het wel of niet aanwezig zijn van significante belemmeringen. Criteria: 
o Marktaandeel maximaal 50% - in de situatie Meerderweert/Eduquaat is het marktaandeel 85% 
o Financieel – valt er een school om bijvoorbeeld door krimp en kan door de fusie dit voorkomen worden 
o Krimp en de effecten minimaliseren in termen van behoud van scholen, behoud van lokale scholen en identiteit (keuze ouders) 
o Kwaliteitsverbetering 

 De minister beslist aan de hand van het advies van de commissie fusietoets die aan de hand van bovenstaande criteria een weging maakt. Er is sprake 
van een lichte- en zware fusietoets. (FER = Fusie effect rapportage) 

 De inrichting van een personele unie wordt niet getoetst. Dit wordt gezien als verregaande samenwerking en niet het samengaan (fusie) 
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 Op termijn zou de fusietoets afgeschaft of versoepelt kunnen worden. Immers enerzijds wordt de nadruk gelegd op samenwerking (zie Passend 
Onderwijs, kennisdeling, regionale structuren, vervangersbeleid/oplossingen) anderzijds wordt samenwerking omwille van bestuurlijke variëteit en 
mogelijkheden om als ouders een keuze te hebben tegengewerkt door regelingen. 

 Wanneer je zou willen fuseren is feitelijk de enige mogelijkheid om je te beroepen op de kwaliteitsslagen naar de toekomst. Je moet dan een goed 
verhaal hebben over het belang van de schaalgrootte, duidelijke argumenten en een breed draagvlak vanuit de samenleving, niet alleen van een 
wethouder en de GMR! Een inhoudelijk verhaal dat tegenwicht biedt aan ‘bestuurlijke variëteit'. 

 
 
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. 

28-9-2017 
BAC bestuurder Namens GMR nemen Frank van den Born (personeelsgeleding) en Jolanda Peters (oudergeleding) deel in de 

benoemingsadviescommissie. 

 
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 

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 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

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

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

17-5-2017 
Toelatings en 
plaatsingsbeleid 

Evalueren toelatings- en plaatsingsbeleid LK Mei 2018 Open 

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. vervallen 

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. vervallen 

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

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 gereed 

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 open 

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

RvT z.s.m. gereed 

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. Open 

28-9-2017 Profiel en procedure 
Reactie profiel en procedure opstellen en versturen naar de GMR leden voor reactie. Daaran 
definitieve versie versturen 

JP z.s.m. 
In 
behandeling 

28-9-2017 Communique Reactie op communique (voorstel tekst) opstellen en versturen naar Bestuurder JP z.s.m. Gereed 

28-9-2017 Communique Voorstel maken voor tekst voor communicatie GMR als reactie op communique KK z.s.m. 
In  
behandeling 

28-9-2017 Swim to play Reactie inzake Swim to play sturen aan bestuurder LK z.s.m.  

 



 

 

 


