
 

 

 
 
 

Datum vergadering 16 mei 2018 (Markeent) 

Aanwezig GMR: Linda Kirkels-Janssen (LK); Kirsten Born (KB); Jolanda Peters-van Nieuwenhoven (JP), Maria Gubbels-Korten (MG); Frank van den Born (FvdB); 

Selma Unal (SU); Greg Buchardt (GB); Mark Kuper (MK); Anouk Peeters (AP), Loes Willekens (LW); John Smolenaers (JS); Yvonne Hermans (YH) 

Aanwezig Eduquaat Frank Cuppers (FC); André von Berg (AvB) 

Afgemeld: Koen Kodde (KK); Esther Rutten (ER) 

Notulen Jolanda Peters-van Nieuwenhoven 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent deze vergadering die bestaat uit 2 gedeeltes: 

 Korte GMR vergadering over de nog openstaande punten van het bestuursformatieplan. 

 Kennismaking GMR Meerderweert en GMR Eduquaat en presentatie over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij 
beide stichtingen. 

 
2. Bestuursformatieplan 
Frank Cuppers introduceert zich als nieuwe bestuurder van Eduquaat. Hij is per 1 mei gestart. 
AvB geeft een toelichting op het bestuursformatieplan en het overzicht inzake de verdeling van de formatieruimte over de diverse scholen. De inkt op het 
document is nog nat, het is pas vastgesteld. AvB licht toe hoe het zit met de bovenschoolse formatie, de inzet van extra formatie in verband met 
werkdrukmiddelen. De cijfers zijn zonder Koala. Leerlingenaantallen laten op stichtingsniveau een kleine krimp zien (10 kinderen).  
De extra gelden voor werkdrukvermindering (€250.000) leiden tot extra inzet van ongeveer 4 FTE.  
Voor BS Moesel is er geen extra budget voor fusiebekostiging meer, hetgeen een effect heeft van ongeveer 1,5 FTE. 
Bottom line is dat de formatieruimte ongeveer gelijk is aan voorgaand jaar en dit betekent dat er (zoals reeds in vorige vergadering aangekondigd) niemand in het 
Risico Dragend Deel van de Formatie wordt geplaatst.  
 
De huidige inzet is iets hoger dan de begroting omdat we structureel een aantal personen hebben die ingezet kunnen worden voor de vervangingspool of andere 
vervanging. Door hoog ziekteverzuim is dit nog steeds nodig. Raad van Toezicht heeft een Plan van Aanpak gevraagd inzake dit hoge ziekteverzuim. Eduquaat 
probeert het vervangingsfonds (een soort verzekering) zo optimaal mogelijk te gebruiken, maar dit lukt nooit helemaal. Er is dus in de begroting al rekening 
gehouden met een te verwachten boete op dit vlak. 
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Grootste uitdaging inzake formatie is de vervanging van het personeel dat de komende periode uitstroomt (6,2FTE). Het is lastig om goed personeel te vinden, en 
werving hiervan start zo spoedig mogelijk.  
 
Er wordt nog gevraagd of het schoolformatieplan ook door GMR besproken wordt. Er wordt toegelicht dat dit de verantwoordelijkheid is van de directeuren. Zij 
dienen schoolformatieplan te bespreken met de MR van de diverse scholen.  
 
Naar aanleiding van de toelichting op het bestuursformatieplan in deze vergadering besluit de personeelsgeleding van de GMR tot instemming met het BFP.  
 
3. Sluiting GMR 
Na afloop van dit agenda onderdeel sluit LK de extra GMR vergadering waarna van start wordt gegaan met de informatiesessie met de GMR van Meerderweert.  
 
 
6 Schema volgende vergaderingen 
 

Wie Vergaderdata Locatie Onderwerp 

GMR Do 21-06 Markeent - Evalueren activiteitenplan GMR/  
  activiteitenplan komend jaar  
- Tussentijdse evaluatie Koersplan (school 5, 6,7) 
- Evaluatie IPB 
- Check: zijn protocollen nog up-to-date 
- Evaluatie Taakbeleid 
- Scholingsplan 2017-2018 
- Financieel jaarverslag accountant (voor 1-7)  
- Datum 1e vergadering GMR 
  komend schooljaar 

 
Besluitenlijst 
 

Datum Onderwerp Besluit 
22-1-2018 Professionaliseringsbeleid GMR geeft instemming met het professionaliseringsbeleid.  
22-1-2018 Notulen De notulen van 15 november 2018 zijn goedgekeurd 
22-1-2018 Jaarverslag GMR Het jaarverslag GMR wordt goedgekeurd. 
13-3-2018 Vakantierooster GMR geeft positief advies bij het vakantierooster van 2018/2019.  
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13-3-2018 
19-4-2018 

Medicijnprotocol Instemming met medicijnprotocol onder voorbehoud van aangegeven wijzigingen. Advies om goed uit te rollen 
naar de teams en ervaringen te verzamelen om over een jaar te evalueren. 
19/4: wijzigingen in protocol goedgekeurd. 
 

19-4-2018 Notulen Notulen voor de vergadering van januari 2018 en maart 2018 zijn goedgekeurd. 
16-5-2018 Bestuursformatieplan Instemming Personeelsgeleding GMR met 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 

22-1-2018 
Vergadering juni 
2018 

Op agenda voor juni 2018 zetten: 

 kwaliteitsrapportage op stichting niveau (LK benaderen Vivian voor presentatie) 

  RIE rapportage en actielijst (indien deze definitief is afgerond) 

LK 15-6-2018 open 

13-3-2018 Vakantierooster 
Directeuren van scholen adviseren om bij inroosteren van studiedagen aan te sluiten bij andere 
feestdagen zoals bijvoorbeeld Suikerfeest 

CvB 1-5-2018 Nieuw 

13-3-2018 Medicijnprotocol Gecoördineerd uitrollen van het medicijnprotocol (met concrete acties) naar de teams CvB 1-9-2018 Nieuw 

13-3-2018 Medicijnprotocol Evalueren ervaringen medicijnprotocol en terugkoppeling geven aan GMR CvB 1-4-2019 Nieuw 

13-3-2018 Statuten Eduquaat Nagaan waar deze staan en op site Eduquaat laten plaatsen LK 19-4-2018 Nieuw  

19-4-2018      

 



 

 

Bijlage CONTACT GEGEVENS GMR LEDEN 
 

NAAM FOTO E-MAIL SCHOOL ROL 

Linda Kirkels-
Janssen 
  

l.janssen@bs-
hetdal.nl  

Het Dal 
Personeel 
(voorzitter 
) 

Kirsten Born (a.i) 

         

kirstenborn@hotmail.com  
i.mackus@bs-hetdal.nl  

Het Dal 
Ouder 
(vacature) 

Maria Gubbels-
Korten 

 

m.gubbels@bs-st-jozef.nl St. Jozef Personeel 

Jolanda Peters-
van 
Nieuwenhoven  

leonjolandapeters@home.nl   St. Jozef 
Ouder 
(secretaris) 

Anouk Peeters  
a.peeters@bredeschoolmoesel.nl 
n.fiers@bredeschoolmoesel.nl 

Brede 
School 
Moesel 

Personeel 

Selma Unal  unal_selma@hotmail.com 
Brede 
School 
Moesel 

Ouder 

VACATURE  s.ruijten@obsmolenakker.nl 
OBS 
Molenakker 

Personeel 

John 
Smolenaers 

 

john@smolenaers.email  
OBS 
Molenakker 

Ouder 

Esther Rutten 

 

e.rutten@obsgraswinkel.nl  
OBS 
Graswinkel 

Personeel 

Loes Willekens 
Tamara Smeets  
(per toerbeurt)   

Loes.willekens@outlook.com 
Smeets.th@gmail.com  

OBS 
Graswinkel 

Ouder 

Mark Kuper 

 

m.kuper@ojbsdeduizendpoot.nl 
OJBS De 
Duizendpoot 

Personeel 

Greg Buchardt  info@gbdental.nl  
OJBS De 
Duizendpoot 

Ouder 

Frank van den 
Born 

 

f.vandenborn@obsdeuitkijktoren.nl  
OBS De 
Uitkijktoren 

Personeel 

Koen Kodde 

 

koen@kodde.info  
OBS De 
Uitkijktoren 

Ouder 

Henk Derks  

 

CVB@eduquaat.nl   Bestuurder 

Secretariaat 
(tbv plaatsing 
website) 

 
c.beljaars@eduquaat.nl  / 

secretariaat@eduquaat.nl  
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