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Verslag GMR: 8 oktober 2019 
Locatie: obs Molenakker – Molenakkerdreef 103 
 

Aanwezig: Mark Kuper (MK), Kirsten Born (KB), Greg Buchardt (GB), Frank Cuppers (FC), Edwin Dohmen (ED), Maria Gubbels-Korten (MG), Anouk Peeters 
(AP), Floor van Lith, (FL), Esther Rutten (ER), Imke Stals (IS), Selma Unal (SU), John Verstappen (JV), notulist Chantall Beljaars (CB)   
 
Afgemeld: Marjon Gerris (MGe), Koen Kodde (KK), Marjo Knabben (MKn) 

 
  
1 Opening en mededelingen:   
 Nieuwe directeur Uitkijktoren. 
 Bregje Salemans-Schuit zal met ingang van 1 december a.s. haar werkzaamheden als directeur starten op de Uitkijktoren, binnen 3hoven en bij 

Eduquaat. 
  
2 Verslag 09-09-2019 (vaststelling) 
 Vragen en/of aanvullingen t.a.v. de exploitatie 2018. 
 Blz. 2 punt 4 - Exploitatie 2018 is ter informatie medegedeeld. De antwoorden op de vragen na het vorige overleg worden toegevoegd bij dit verslag. 

Wanneer er alsnog vragen zijn, deze graag stellen bij FC. 
 Blz. 3 punt 6 - Scholing is gepland op 28 oktober bij obs de Uitkijktoren. Er zijn op dit moment zeven aanmeldingen. De komende periode gaan er op 

enkele scholen verkiezingen voor de MR plaatsvinden. Deze nieuwe leden kunnen op een later tijdstip de cursus volgen. 
 Aanvulling – er staat een landelijke stakingsdag gepland op 6 november. Het hangt van de stakingsbereidheid van leerkrachten af of Eduquaat hierin 

meegaat.  
  
3 Mededelingen CvB 
 Inhoud tweedaagse directeuren 26 en 27 september. 

Ook Bregje (a.s. directeur obs de Uitkijktoren) heeft deelgenomen aan de tweedaagse. Het uitgangspunt van deze tweedaagse zijn de kernwaarden uit 
het koersplan. Er is gewerkt om een vertaalslag te maken voor de diverse scholen.  Pieter Mols heeft invulling gegeven aan de eerste ochtend. Marcel 
van Herpen aan de tweede ochtend. Gewerkt en gesproken over autonomie en relatie, pedagogisch leiderschap. Elke school krijgt Marcel van Herpen 
een dag cadeau. Om samen een thema/vraag aan te pakken.   
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 Stavaza verbouwing bestuurskantoor. 
Zoals eerder gemeld wordt Eduquaat geen mede-eigenaar van het gebouw en van Amenso. De bestuurders van MeerderWeert en Eduquaat zijn dit 
overeengekomen. Dit om het construct bij eventuele onderlinge problemen gemakkelijker te kunnen ontvlechten. Er wordt door Eduquaat huur 
vooruitbetaald. SU geeft het advies om zeggenschap vast te leggen. De oplevering van het gebouw wordt geschat in maart 2020.  

 College Tour 
Op vrijdag 20 september hebben een viertal onderwijsambtenaren van de gemeente Weert een bezoek gebracht aan drie scholen van Eduquaat. Zij 
hebben deze tour gemaakt met de Eduquaatbus.  Het doel was om de diversiteit van het onderwijs en onderwijsconcepten te laten zien. De scholen die 
bezocht zijn, zijn bs st. Jozef, obs de Graswinkel en bs Markeent. Bij Markeent zijn de ambtenaren aangeschoven bij een lunch. Tevens hebben alle 
scholen de gelegenheid gehad om ideeën van kinderen te presenteren. Dit in het kader van een subsidieregeling van de gemeente Weert.  

 Terugblik inspectiebezoek 
Concept verslag is zojuist binnen gekomen bij FC. Het definitieve rapport wordt medio november verwacht. Na de herfstvakantie vindt er een nagesprek 
plaats en is er de mogelijkheid om te reageren op feitelijkheden. Dit punt agenderen voor de thema-avond (tweede gedeelte) op 19 nov. Aanvulling 
vanuit FC - voor 1 januari 2020 wordt er een professioneel statuut verwacht. FC gaat hiervoor een route uitzetten. Wat de taak van de GMR inhoudt, 
wordt dan duidelijk.  

 JV geeft aan dat bovenstaande activiteiten wellicht meer gebruik gemaakt kan worden voor PRdoeleinden. 
  
  
4 Voorbereiding thema-avond 19 november 
 Wat wordt de invulling van het eerste deel met de RvT en MR-en? Duurzame inzetbaarheid?  
 Duurzame inzetbaarheid is een eerste idee als thema voor de gezamenlijke avond met RvT en MR-en. Meer ideeën zijn: hoe houd je de medewerker 

gezond. Delen van expertise. Ontwikkeling van techniek in het onderwijs. Meer samenwerking, uitwisseling van de zeven scholen? Kennis delen, een 
soort van pitch geven over je eigen school. Biedt het inspectiebezoek misschien aanknopingspunten voor deze avond? Wat is volgens de verschillende 
geledingen een goede les? Dit laatste idee krijgt de meeste bijval. Terug naar de basis van het lesgeven. Wat is een goede les? Wat is een goede leraar? 
In combinatie met stellingen tot dialoog komen. FC heeft voldoende werkvormen om deze avond zinvol inhoud te geven.  

  
5 Kwaliteitshandboek 
 Toelichting door CvB (inplannen kwaliteitsrapportage, zelfevaluatie, Marap) 
 De bijlage die besproken wordt, wordt als bijlage toegevoegd aan dit verslag. Wim Winkens, John Driessen, een directeur en een IB-er worden de 

auditors. CvB is toehoorder. Er wordt een start gemaakt om tot zelfevaluatie te komen. Hieruit volgt een kwaliteitsrapportage en een 
managementrapportage. Het doel is om met een audit de mening te onderzoeken en feitelijk de mening te beargumenteren. Op basis van de 
waardering komt de school tot ontwikkelingsstappen. De doelstelling is om aan het einde van het kalenderjaar 2020 alle scholen bezocht te hebben. SU 
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geeft aan dat audits voldoende toegevoegde waarde moeten hebben. Twee keer per jaar komt er een verslag via CvB naar de GMR. 
  
6 Cupella 
 Bespreking gang van zaken; wat zijn de sterke kanten en de verbeterpunten volgens jullie team? 
 Cupella is een programma op het gebied van taakbeleid om online een werkverdelingsplan te organiseren voor leerkrachten. De ene school gebruikt het 

intensiever dan de andere. Er blijken veel verschillen per school. De scholen die Cupella gebruiken zijn positief over een helder overzicht/inzicht in taken 
en uren. Er is behoefte om meer zicht te krijgen op de omgang met Cupella op de verschillende scholen, zodat er meer eenheid verkregen kan worden in 
het werken met Cupella?  Er mag gekeken worden naar hoe kleine en grote scholen omgaan met de taken. Veel taken zijn namelijk aanwezig op iedere 
school, maar kunnen over verschillend aantal teamleden worden verdeeld. Ook het compenseren van te veel/te weinig uren zou op alle scholen op 
eenduidige wijze ingevuld moeten worden. 

 Conclusie: er ligt een wens om vanuit Eduquaat een lijn te trekken op het gebied van bijv. werktijden, aanwezigheid op school, vanuit thuis werken (bijv. 
het beantwoorden van berichten in het ouderportaal). De voorwaarden moeten gelijk zijn binnen Eduquaat.  

  
7 AVG 
 Bespreken/accorderen van: 

 Aanmeldprocedure (H1) 
De aangegeven opmerkingen zijn inmiddels aangepast in de procedure. Instemming wordt hierbij gegeven. 
 Fotobeleid (H7) 

Wie gaat dit beleid handhaven? Wat te doen met foto’s van schoolverlaters? Is dit fotobeleid een wettelijke eis? Mag een journalist wel kinderen in 
beeld brengen? Op dit moment nog geen instemming. 

  
8 Rondvraag 
 SU – heeft nog wat vragen over het exploitatieoverzicht 2018. Zij stelt deze vraag via de mail aan CB, zodat Amenso deze kan beantwoorden. 

FL – vakantierooster. Meivakantie valt niet samen met het LVO. Wat is de overweging geweest om dit nu niet gelijk te trekken? Wie zit in de werkgroep 
vanuit EQ. 

  
9 Afsluiting 
 MK sluit de vergadering om 21.40 uur 
  

 



 

4 
 

 
Planning 2019-2020 
 

Datum Locatie Onderwerpen 
   
19-11-2019 Markeent Thema-avond GMR – RvT – MR - (wat is een goede les? wat is een goede leraar?) 

Tweede deel:  
 bouwplannen bestuurskantoor  
 AVG (instemming herziene versie H7 als er tijd is ook H2, 3, 4 en 5) 
 verslag inspectiebezoek (informatief) 

29-01-2020 Brede school Moesel Jaarverslag GMR 
Evaluatie samenwerking GMR en CvB 
Totaalbegroting Eduquaat 
Managementrapportage 1 (marap 1) (informatief) 
Meldcode kindermishandeling 
AVG (instemming op onderdelen) 

26-03-2020 BS st. Jozef Vakantierooster (advies) 
Professioneel statuut (informatief) 
Klokkenluidersregeling (instemming) 
Evaluatie protocollen/beleid 

21-04-2020 Markeent Thema-avond GMR – RvT – BMT  
Daarna apart met GMR (functiebouwhuis) 

25-05-2020 obs de Uitkijktoren GMR – MR 
Bestuursformatieplan volgend schooljaar incl. de financiële onderbouwing (instemming) 
Actuele informatie van Ondersteunings Planraad (wie nodigen we uit?) 
Exploitatieoverzicht 2019 (informatief) 
Accountantsverslag (informatief) 
Gezamenlijk jaarverslag van GMR en bestuur 2019 (GMR-deel is instemming) 

24-06-2020 obs de Duizendpoot Evalueren activiteitenplan GMR/activiteitenplan komend schooljaar (incl. vergaderdata) 
Managementrapportage 2 (marap 2) (informatief) 
Tevredenheidsonderzoek (bestuursrapportage) – vanuit MR en terugkoppeling, wat gebeurt er met de 
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informatie vanuit de enquêtes op de scholen. 
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Besluitenlijst 
 

Datum Onderwerp Besluit 
08-10-2019 AVG – aanmeldprocedure (H1) Instemming. 
   
   

 
Actiepuntenlijst 
 

Nr. Datum 
vergadering 

Agenda-
punt 

Actiepunt Eigenaar Status 

1 09-09-2019 1 Vacature ouder + communiceren organisatie OPR voorleggen tijdens 
het BMT-overleg. 

FC Loopt 

2 09-09-2019 3 AVG-beleid gedoseerd agenderen schooljaar 2019-2020 MK Loopt 
3 09-09-2019 4 Vragen over het exploitatieoverzicht beantwoorden.  SU -> Amenso via CB Loopt 
4 09-09-2019 6 Interesse polsen bij MR voor het volgen van een startcursus via VOO. 

Graag doorgeven voor de herfstvakantie aan AP 
allen Aanmeldingen zijn 

gedaan. Nieuwe MR-
leden volgen evt. 
later. 

6 08-10-2019 3 Rapport inspectiebezoek agenderen voor het tweede gedeelte van de 
thema-avond op 19 november. 

MK nieuw 

7 08-10-2019 4 Voorbereiding thema-avond RvT-MR (eerste gedeelte). Wat is een 
goede les? Wat is een goede leraar? 

MK / FC nieuw 

8 08-10-2019 6 Cupella agenderen bij het BMT van Eduquaat. CB nieuw 
9 08-10-2019 7 Fotobeleid (H7) – vragen stellen bij FC/John Driessen CB nieuw 

10 08-10-2019 8 Vakantierooster – meivakantie valt in 2020 niet samen met het LVO. 
Wat is de overweging geweest? Wie zit in de werkgroep 
vakantierooster vanuit EQ? 

FC nieuw 

 


