
 

 

 
 
 

Datum vergadering 15 november 2017 (OBS Graswinkel) 

Aanwezig GMR: Linda Kirkels-Janssen (LK); Kirsten Born (KB), Esther Rutten (ER), Maria Gubbels-Korten (MG) , Jolanda Peters-van Nieuwenhoven (JP), Mark Kuper 

(MK), Anouk Peeters (AP); Frank van den Born (FvdB), Andre von Berg (AvB); Henk Derks (HD) 

Afgemeld: Koen Kodde (KK), Greg Buchardt (GB); John Smolenaers (JS); Loes Willekes (LW), 

Notulen Jolanda Peters-van Nieuwenhoven 

 

 

1. Opening /toevoegingen 
Namens BS Moesel zal Anouk Peeters voortaan deelnemen aan GMR, in plaats van Silvia Stultjens. De deelname van Molenakker moet nog worden bepaald. LK 
overhandigt aan het team van De Graswinkel namens de GMR een kleinigheid (mosterd na de maaltijd pakket) in verband met de verbouwing van de school. De 
GMR was helaas verhinderd tijdens deze opening. LK heet André von Berg welkom die een presentatie zal geven over het scholingsplan  
 
2. Scholingsplan 
Een werkgroep (mevrouw Doré, de heer Teensma en de heer Von Berg) hebben op basis van een voorbeeld van Meerderweert een beleid inzake nascholing en 
professionalisering opgesteld. Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing maar er was onvoldoende structuur en planning omtrent scholing. Dit 
scholingsplan is een middel om de vervolgstappen te zetten, en betreft een startpunt voor schooljaar 2018. Jaarlijks dient er een soort jaarplan scholing opgezet te 
worden en jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de MR en de RvT. Het is echt de bedoeling om scholing af te stemmen op de toekomstige behoefte en 
gerelateerd aan ontwikkelingen. Voor medewerkers met lopende trajecten verandert er niets. De reeds gemaakte afspraken blijven staan. 
 
De ambitie is dat Eduquaat binnen jaar of 2 nieuwe beleidsstukken heeft, die onderling gerelateerd zijn.  GMR heeft een aantal vragen / opmerkingen:  

• Binnen de MR van BS Moesel kwam de vraag wie verantwoordelijk is voor scholing en de naleving van dit stuk. Degene die studie gaat doen of 
leidinggevende? AvB licht toe dat het startpunt ligt bij de gesprekkencyclus waar een scholingsbehoefte wordt besproken en in gezamenlijkheid afspraken 
worden gemaakt. Voor opleidingen onder de €1000 hoeft geen scholingsovereenkomst opgesteld te worden, daarboven zal leidinggevend dit in 
samenwerking met HR functionaris (samen met het personeelslid de overeenkomst opstellen. Het initiatief ligt bij leidinggevende maar de medewerkers 
moet ook proactief zijn. De gesprekkencyclus is hierin cruciaal en zeer belangrijk ook al werkt dit niet binnen alle scholen nog goed. 
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• Hoe zit het met scholingsbudget? Vanuit cao is er per FTE €500 beschikbaar voor scholing. Scholen hebben de mogelijkheid om vanuit begroting meer 
budget te alloceren aan scholing en ook op Eduquaat niveau is een ‘bovenschools’ budget (€25k) beschikbaar. BMT neemt besluit inzake inzet van dit 
bovenschools budget. 

• Op het document staat ook duurzaamheidsbeleid maar dit is alleen uitgewerkt voor startende leerkracht en niet voor overige groepen. AvB legt uit dat er 
een apart document wordt opgesteld voor duurzaamheidsbeleid. Document dient dus aangepast te worden.   

• In de opleidingsovereenkomst staat dat medewerkers de opleiding in eigen tijd moeten doen. Hoe werkt dit? In de normjaartaak is 10% opgenomen voor 
opleiding (waarbij rekening gehouden moet worden met studie-uren met team, maar het merendeel van de tijd moet uit eigen tijd komt. Opleiding is ook 
investering in eigen ontwikkeling. Overeenkomst is nu op meerdere manieren te interpreteren en dat moet verduidelijkt worden(@ Eduquaat). Het is 
natuurlijk heel belangrijk dat hier tussen directeur en medewerker over gesproken wordt zodat het voor eenieder duidelijk is. 

• Advies is om in overeenkomst ook de regeling op te nemen. 

• De vraag is of het begeleiden startbekwaamheid van leerkrachten haalbaar is? FvdB heeft ervaring en geeft aan dat het vooral gaat om communicatie met 
elkaar en dat het heel organisch werkt. Het is ook van belang in verband met CAO-verplichting in het kader van de bepaling van de basisbekwaamheid. 
Graswinkel is een mooi voorbeeld van hoe het goed werkt. Ervaring is dat het heel motiverend werkt. Er zijn binnen Eduquaat cultuurverschillen tussen de 
diverse scholen, de een gaat op dit punt sneller dan de ander.  

. 
AvdB dient een aantal punten naar aanleiding van de discussie vaan te passen. Document gaat (met de besproken wijzigingen) naar agenda van volgend overleg 
voor instemming. 
 
3. Tussentijdse analyse financiële begroting  
HD en AvB geven een toelichting op de tussentijdse financiële cijfers. De vermelde % kloppen niet, maar het resultaat ziet er goed uit ondanks het feit dat de 
definitieve cijfers van het vervangingsfonds nog niet ontvangen zijn (november) en naar verwachting slechter uitvallen dan begroot (€146k in plaats van €50k). 
Desalniettemin zijn resultaten goed. De cijfers van vervangingsfonds zijn wat slechter door een boete die we hebben gekregen van vervangingsfonds (€40k) door 
de inzet van vervangers die niet waren toegestaan (bezettingsgraad). Inmiddels zijn procedures op dit vlak aangepast en strak gemonitord om te waarborgen dat 
we slechts vervanging via fonds inzetten bij ziekte en niet bij zwangerschap en bijzonder verlof. De overige hogere kosten worden veroorzaakt door het te hoge 
ziekteverzuim. Dit is licht gedaald, maar nog steeds hoog, gedeeltelijk veroorzaakt door niet werk gerelateerd verzuim, maar er is ook sprake van werk gerelateerd 
verzuim. De opdracht aan leidinggevenden en HR is om hier aandacht voor te hebben met het doel verzuim terug dringen.  
 
Het planning & control proces is sterk verbeterd ten opzichte van verleden. Eerder inzicht in tussentijdse resultaten en een betere kwaliteit. De komende tijd zal dit 
verder ontwikkeld worden. Meerderweert heeft inmiddels naar aanleiding van de aanpak van Eduquaat ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. De begroting wordt 
beleidsvolgend: van visie naar plan naar begroting. 
 
AvB licht een aantal zaken in de cijfers toe: 

• Energiekosten zijn nog onvoldoende inzichtelijk. De winst door de zonnepanelen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door intensiever gebruik.  
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• Er wordt een vraag gesteld over budget van GMR. Voor zowel GMR als MR-en is er een budget beschikbaar. GMR legt hier jaarlijks verantwoording over 
af in het activiteitenplan. De facturenstroom is onduidelijk. Afgesproken wordt dat alle facturen van de GMR voordat deze worden goedgekeurd door de 
bestuurder eerst worden gecontroleerd door de voorzitter GMR. HD/AvB zal dit afstemmen met secretariaat. 

 
4. notulen 
Er is wat achterstand met de goedkeuring van de notulen. 

• Notulen van 22 juni: geen opmerkingen en daarmee goedgekeurd 

• Notulen 20 september 2017: geen opmerkingen ontvangen vanuit achterban en Raad van Toezicht. Notulen zijn goedgekeurd 

• Notulen 28 september 2017: notulen zijn goedgekeurd wel is er nog een vraag: 
 
Er wordt gevraagd wat de status is inzake het Swim To Play Protocol? Zijn de opmerkingen inmiddels verwerkt en is een nieuw protocol opgesteld? HD bevestigt 
dat de directeuren deze hebben ontvangen en een terugkoppeling gegeven.  MoZon had nog juridische opmerkingen bij het document. Naar aanleiding hiervan 
komt er derhalve mogelijk nog een update van dit protocol. Als er een nieuwe versie wordt ontvangen dan zal deze weer geagendeerd worden voor instemming. 
GMR benadrukt dat leerkrachten en begeleidende ouders goed geïnformeerd worden over hun verplichtingen en verantwoordelijkheden. Directeuren zijn hiervoor 
verantwoordelijk (implementatie van beleid). 
 

 
5. Procedure nieuwe bestuurder 
JP en FvdB hebben inmiddels de eerste afspraken gehad met de Benoemingsadviescommissie (BAC). Het profiel wordt momenteel opgesteld op basis van het 
reeds bestaande profiel en door middel van interviews met betrokkenen (leden BAC, leden Raad van Toezicht). Het proces wordt begeleid door Beteor, een werving 
en selectiebureau met veel ervaring in het onderwijs. 
JP ligt het proces voor de werving toe. De BAC zit bij 2 sollicitatierondes die vooralsnog gepland zijn voor eind januari. JP benadrukt dat zij op persoonlijke titel in 
de BAC zitten en derhalve in verband met vertrouwelijkheid geen mededelingen zullen doen aan de GMR gedurende het proces. Het voorgenomen besluit inzake 
de nieuwe bestuurder wordt voorgelegd aan de GMR.  
FvdB geeft aan dat hij door de miscommunicatie veel verhinderingen heeft op de data, en ervaart dat als erg vervelend, zeker in relatie met de 
communicatieproblemen uit de afgelopen periode. Besloten wordt dat Linda Kirkels zijn plaats in de BAC zal overnemen. 
 
HD geeft aan dat hij per 31 december a.s. stopt als bestuurder. Hij zal afscheid nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie van Eduquaat (8 januari). De Raad van 
Toezicht beraadt zich over de invulling van de tussenperiode. 1. De GMR zal hierover geïnformeerd worden.  
 
6. Proces samenwerking Meerderweert 

                                                      
1 Inmiddels heeft de Raad van Toezicht besloten om vanaf 1 januari een interim bestuurder aan te stellen. Bij de gesprekken is de voorzitter van de GMR 
aanwezig geweest. 
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HD geeft een toelichting op het proces inzake de samenwerking met Meerderweert. Door agenda technische redenen is het nog niet gelukt om als stuurgroep bij 
elkaar te komen. De samenwerking op de werkvloer gaat vanzelfsprekend door, De stuurgroep moet het stappenplan uitwerken om samenwerking vorm te gaan 
geven, maar dit loopt momenteel niet soepel. De intenties blijven staan. HD geeft aan dat zelfs als de volgende vergadering na zijn aftreden is, hij hierbij nog 
aanwezig wil zijn. Hij zal een overdrachtsdocument opstellen voor zijn opvolger.  

 
7. Tussentijdse evaluatie koersplan 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 
8. Actieplan Arbo en RIE 
 
De RIE dient nog verder afgerond te worden. In voorjaar komt de definitieve rapportage. Naar aanleiding hiervan zal het BMT een actieplan opstellen met daarop 
de acties per school maar ook op stichtingsniveau. GMR moet regelmatig de status van deze acties toetsen (stichtingsniveau) maar ook de MR-en moeten 
regelmatig de stand van zaken toetsen. 
 
Donderdag a.s. is er een studiedag met BMT waarop de overdracht van HD op de agenda staan maar ook verantwoordelijkheden worden besproken. 
 
9. Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-medewerkers 
Dit punt is aan agenda toegevoegd op verzoek van een ouder. Wat is de status inzake de tevredenheidsonderzoeken en met name de acties die naar aanleiding 
hiervan zijn opgesteld? Vanuit diverse scholen komt er een terugkoppeling (waren geen grote punten); hiervan dient voortgang bewaakt te worden door de MR-en, 
dit is geen taak vanuit GMR. HD geeft aan dat dit 2-jaarlijkse onderzoek in het voorjaar van 2018 weer op de agenda staat.   
 
10.  Rondvraag en sluiting 

• Wat is de voortgang inzake de implementatie van de AVG (wet bescherming persoonsgegevens) die veel invloed heeft. HD geeft aan dat John hier mee 
bezig is o.a. met opstellen inschrijfformulier gebruik media en data. Opstellen gebeurt in samenwerking met Meerderweert op basis van informatie van de 
PO-raad. GMR zal John uitnodigen voor een toelichting.   

• Een van de leden meldt dat de statuten niet op de website van Eduquaat staan. HD zal dit controleren. . 

• Wat is de status met betrekking tot het medicijnprotocol. Dit is namelijk wel gepubliceerd maar de GMR is verbaasd over het feit dat deze versie niet de 
opmerkingen/wijzigingen die de GMR had (vergadering 30-1-2014) bevat. HD gaat dit checken. GMR spreekt af dat indien er een wijziging moet worden 
gemaakt naar aanleiding van opmerkingen GMR deze op volgende agenda weer wordt opgenomen. .Voorzitter zal dit bewaken. 

• Is er inmiddels iets duidelijk over de staking van 12 december? Staat volgende week donderdag op agenda van BMT (studiedag). Thema wordt daar 
besproken. GMR geeft aan dat ouders tijdig geïnformeerd moeten worden in verband met opvang. Belangrijk is dat Eduquaat nadenkt over tot hoe ver 
we moeten gaan, met betrekking tot het staken. Daar moeten we goed over nadenken. PO raad geeft 5 december aan.  

De GMR bedankt Linda met een blik (en natuurlijk blijk) van waardering voor haar grote inzet voor de GMR. Ze zorgt altijd erg goed voor ons aan het einde van 
het jaar, maar ze verdient het zelf natuurlijk des te meer. 
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De GMR wil ook graag op gepaste wijze afscheid nemen van Henk Derks als blijk van waardering voor de jaren van prettige samenwerking. LK zal hiervoor 
initiatief nemen.  
 
De vergadering wordt gesloten om 21.40 uur 
11 Schema volgende vergaderingen 
 

wie Vergaderdata Locatie Onderwerp 

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 

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 



 

 6 

 
Besluitenlijst 
 

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 gesloten 

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 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 

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 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

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. Gereed 

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. Gereed 

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

14-11-
2017 

Scholingsbeleid 
Aanpassen scholingsbeleid en versturen naar GMR voor instemming tijdens overleg van januari 
2018. 

AvB 31-12-2017 Nieuw 

14-11-
2017 

GMR facturen 
Wijzigingen route van GMR facturen. Voor goedkeuring door bestuurder eerst voorleggen aan 
voorzitter GMR voor akkoord. 

AvB 31-12-2017 Nieuw 

14-11-
2017 

AVG 
Uitnodigen john voor een update inzake de wijzigingen privacy (AVG) in verband met nieuwe wet per 
25 mei 2018 

LK 30-5-2018 Gereed 

14-11-
2017 

Website Controleren of alle noodzakelijke stukken (bijvoorbeeld statuten) op ge website van Eduquaat staan HD 31-12-2017 Nieuw 
 


