Notulen GMR vergadering
Datum: 18-04-2019
Locatie: OBS de Uitkijktoren

Aanwezig GMR: Mark Kuper (MKm); Kirsten Born (KB); Maria Gubbels-Korten (MG); Esther Rutten
(ER); John Verstappen (JV); Selma Unal (SU); Anouk Peeters (AP); Imke Stals (IH); Marjon Gerris
(MGe)); Floor van Lith (FL); Greg Buchardt (GB); John Smolenaers (JS) ; Edwin Dohmen (ED)

Aanwezig Eduquaat: Frank Cuppers (FC)

Afwezig: Marjo Knabben (MK); Koen Kodde (KK)
Notulen: Esther Rutten

Agendapunt

Onderwerp

Acties

1 Welkom en opening door Mark Kuper.
MR en GMR
2 Bespreken Bestuursformatieplan en inventariseren /
beantwoorden van vragen.
• grote opkomst ongeveer 36 mensen aanwezig
• bestuur formatieplan volgende maand pas per instemming
voor de GMR
• nadenken over hoe we het bestuur formatieplan volgend
jaar doen, bestuurs formatieplan of later ......of een thema
kiezen
• lichte daling leerlingen in Weert Eduquaat en
Meerderweert tendens gelijk
• gpl =gemiddelde personeelslast
• conciërge gaat weer uit t bovenschoolse potje en betaling
gaat terug bij de eigen scholen, dus conciërge op loonlijst
op scholen
Boven schoolse budget wil FC de komende jaren verder
oormerken en meer verdelen over de scholen, zoals
scholing, IOT
•
• ziekteverzuim eerste drie maanden: vorig jaar 10,7 % nu

MR ook
aanwezig

•
•
•
•

•

6%, de mindset verandering van de medewerkers is te zien
FPE =formatieplaatseenheid
vraag van Frank ? hoe gaat 't met Eduquaat ? Pikken jullie
wel eens wat op? Nee
zijn er onderwerpen die we in een avond MR en GMR
willen oppakken.... geen reactie
wel deze avond later plannen is een opmerking ...nemen
we mee voor volgend jaar, zodat bestuur formatie
duidelijker is
profileren we ons wel genoeg ...... ? FC gaat een soort
collegetour opzetten voor politiek en ...daarmee langs de
scholen van Eduquaat om onze scholen en hun de parels te
laten zien.

3 Notulen en mededelingen

later in plannen
mei/juni 2020

akkoord

Notulen 14-03-2019: Nog geen vaste notulist. Notulen worden
gemaakt bij toerbeurt op dit nieuwe format.
Floor past notulen nog aan tekstueel .
4 Personeelsbeleid
(3 stukken), inclusief kleine wijzigingen vorige GMR vergadering
Opmerkingen van ons zijn erin aangepast

akkoord
besluitvormend

FL vraagt Kan iemand van L11 naar L10 gezet worden, kan maar is
heel lastig. Iemand kan zijn functie wel zelf opgeven of negatief
beoordeeld worden waardoor hij/zij de L11-functie moet opgeven.
In gesprekken cyclus is het wel belangrijk dat t besproken wordt,
dat iemand met een L11 functie meer verantwoordelijkheden op
schoolniveau heeft, speciale expertise heeft en inzet.
5 Jaarrooster 2019-2020
Rooster is af, school moet eigen losse dagen nog bepalen en
invullen
6 december mag school zelf beslissen of leerkrachten ook vrij zijn
of studiedag maar moet terug te zien zijn in de normjaartaak.
7x 4 daagse lesweek is toegestaan ?
Vraag ?
op sommige scholen is de afspraak dat op woensdagen de
leerkrachten tot 16.30 op school moeten zijn, hoe is dat op andere
scholen geregeld .......
gaat FC naar kijken want geeft aan dat dat heel verschillend is.
Bij een vervanger kan het ook zijn dat die een halve dag betaald
krijgt en dan mag die natuurlijk ook eerder naar huis.

FC zoekt dit nog
even op

FC gaat hier naar
kijken?

6 Stand van zaken nieuwbouw-verbouw Beatrixlaan 1
• het gebouw van de Sbo wordt op dit moment gesloopt
• zit centraler bij alle scholen Fc vindt dat prettig
• wacht nu op de financiële onderbouwing ....op het
volgende voorstel .....we hebben een kleine marge
• plan wordt ook straks goed gecommuniceerd met GMR
• verhuizing bestuursbureau voor de kerst
7 Verzuimcijfers Eduquaat
is al besproken bij gezamenlijke stuk MR-GMR , zie bovenstaand .

informatief
rond herfst komt
er een borrel

informatief

Er is weer een vervangerspool opgezet voor het nieuwe jaar, 5
nieuwe kandidaten.
Druk bij de leerkrachten op de scholen is te merken .....om je ziek
te melden...omdat er geen vervangers zijn.
Humanitas kan kind van vervanger eventueel opvangen het bestuur
is voornemens om met knipkaarten te gaan werken.
Ook als een (vaste)collega komt vervangen die thuis jonge
kinderen heeft zou hiervan gebruik moeten kunnen maken.
8 Koersplan 2019-2023: vooruitblik gezamenlijke bijeenkomst met
GMR 20 mei a.s.
• definitieve bestuursformatieplan wordt besproken
• stellingen spel maken .....om tot een aantal aanbevelingen
te komen voor het meerjarenplan
• kijken naar de 7 Eduquaat doelen adhv stellingen maken
• Fc zoekt even op of instemming /advies recht op koersplan
zit
• Rvt en GMR op die avond is zonder BMT
9 treasurystatuut versie 12 van mei 2017
10 Rondvraag
MG :notuleren volgende vergadering .... alleen op het einde even
AP: Sylvia meenemen in de mailing meenemen voor verspreiding
MR brede school Moesel
JS SU melden zich af voor de 20e mei
ER :notuleren echt een probleem .... wat kunnen we ermee, kijken
of we 't kunnen uitbesteden.

informatief

FC zorgt hiervoor

FC zoekt dit nog
uit?
informatief

