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Verslag GMR: 13 juli 2021 
Locatie: Bestuurskantoor Amenso – Beatrixlaan 1 in Weert 
 

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

 
  

1 Opening en mededelingen 

 Welkom aan ieder en fijn dat we live deze laatste vergadering van dit schooljaar kunnen houden. 

  

2 Verslag 29-06-2021 (vaststelling) 

 Vragen en/of aanvullingen  

 Aanvulling op het BFP – De NPO-gelden worden met name ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering op de scholen. Iedere school maakt 
een eigen plan en bespreekt deze in het team en de MR. De plannen van de zeven scholen worden deze week besproken met de bestuurder. De 
dreigende onderbezetting van personeel voor het komende schooljaar wordt te zijner tijd gecommuniceerd naar ouders.  

 Het verslag van 29 juni 2021 is hierbij vastgesteld. 

  

3 Jaarverslag 2020 (bestuur, GMR, RvT)  

 Jaarrekening 2020 

 KK en FC overleggen na de zomervakantie evt. met Henry Slaats. Indien nodig wordt er verslag uitgebracht van dit overleg naar de GMR. Amenso is 
bezig met het maken van een kwaliteitsslag op het gebied van het begrotings- en mobiliteitsproces. Deze wordt in september geagendeerd. 

  

4 Nieuwkomers/NT2 

 Begroting toelichten 
FC licht het project koala-gelden toe. Van de 1 miljoen die is overgehouden is een bestemmingsreserve gemaakt. De voorziening zoals die afgelopen 
vijf jaar op de Koalaschool is geweest voor o.a. taalonderwijs voor kinderen is doorgetrokken. Er is gekozen om de investeren in de doelgroep via de 
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Talent2 en de expertise die in vijf jaar is opgebouwd door de leerkrachten van de Koalaschool voort te zetten. Er is, middels dit project, fulltime NT2 
onderwijs voorhanden. Dit vindt plaats op basisschool de Kameleon. Verder zijn er lespunten georganiseerd in Nederweert en Stramproy. Hier wonen 
meer kinderen van arbeidsmigranten. Op de basisscholen Aan de Bron en het Dal wordt extra taalondersteuning gegeven. Er is een berekening 
gemaakt en het uiteindelijke eindtotaal is  € 90.000,- voor 30/35 kinderen. Dit project wordt jaarlijks geëvalueerd en halfjaarlijks gemonitord.  
 
AP – pag. 5 - de schakelklas van BS Moesel wordt gemist in deze verslaglegging. FC geeft aan dat deze inderdaad niet vermeld is. Dit wordt jaarlijks 
geactualiseerd, zodat dit gecorrigeerd kan worden. SU – Kan er ook breder geïnvesteerd worden, dus ook voor mensen met een migratieachtergrond? 
FC geeft aan dat deze kinderen o.a. gefinancierd worden via de VVE. Verder zijn er trajecten voor armoedebestrijding etc. en is er financiering via ROJ-
gelden (regionaal ontwikkelingsagenda). Dit loopt veelal via de gemeente Weert en zijn er met name op gericht om o.a. ook leerlingen met een 
migratieachtergrond ondersteuning te bieden op de scholen. AP geeft als aanvulling aan dat op BS Moesel kinderen die op taalgebied extra 
ondersteuning nodig hebben naar de schakelklas gaan. ER geeft aan dat zij het als heel fijn ervaart dat de mogelijkheid bestaat om een ambulante 
begeleider in te schakelen wanneer nodig. De ervaring is dat er goed wordt gekeken naar de hulpvraag. Een ambulant begeleider wordt niet alleen 
leerlinggericht ingezet, maar het is ook mogelijk om de leerkracht extra te ondersteunen. Er is veel expertise op de scholen om de kinderen in de 
reguliere setting te houden. Ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is aandacht.  
 
De landelijk gebruikte term ‘onderwijsachterstanden’ komt ter sprake. Met name de kinderen uit de huidige groep 4 en 5 gaan beter gemonitord 
worden en hier komt meer begeleiding op. Deze leerlingen hebben mogelijk nadeel ondervonden van de lock downs afgelopen jaar door o.a. minder 
begeleiding in het leren lezen. Bij de overige groepen is de zogenaamde ‘achterstand’ minder zichtbaar c.q. niet aanwezig. JV – in de media zijn 
verhalen dat er ook kinderen zijn die baat gehad hebben bij het vele thuis zijn en werken, doordat zij minder prikkels hebben ervaren. Is er zicht op de 
gevolgen van groepsonderwijs? MK – veel kinderen hebben in de groepsgesprekken aangegeven dat zij het thuis werken lekker rustig vonden, maar zij 
misten ook elkaar en het sociale aspect van de groep. Het heeft wel wat flexibiliteit gevraagd van de kinderen en de leerkracht om na de tweede lock 
down de groep weer opnieuw op te starten. Dit was best een opgave. Men moest weer leren om in de groep te functioneren. Ook de 
concentratieboog moest voor enkelen weer opgebouwd worden. Ook ouders hebben meer inzicht gekregen in waar de kinderen mee bezig zijn.  
 
Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de inrichting, ambulante begeleiding en het IOT. Er is nu meer ambulante begeleiding en expertise op de 
scholen. Gelden uit het SWV (samenwerkingsverband) wordt geïnvesteerd in het IOT en de syntheseklas. FC - het stuk wordt geactualiseerd.     

  

5 Afsluiting schooljaar 

 Evaluatie 
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 Dit is bij agendapunt 4 al voldoende besproken. 

  

6  Rondvraag 

 MKn – om de GMR te ondersteunen heeft AP navraag gedaan bij VOO (vereniging openbaar onderwijs). VOO vraagt om concrete vragen. AP – de 
startcursus MR/GMR is vaak vrij standaard. Het mag wel wat meer inspirerend. FC kent een onafhankelijk persoon die een inspirerende avond kan 
verzorgen. Ter voorbereiding kan het handig zijn om deze persoon inzicht te geven in de statuten en het activiteitenplan van de GMR. FC zoekt de 
contactgegevens op en stemt het e.e.a. af met AP en MKn. Het plan is om dit in september te agenderen. Concrete vragen mogen ingediend worden 
bij MKn. 

  

7 Sluiting en volgende bijeenkomst 

 MK sluit de vergadering om 20.30 uur 

 De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 30 september 2021 om 19.30 uur op het bestuurskantoor (Beatrixlaan 1 in Weert).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4 
 

Planning 2021-2022 
 

Datum Locatie Onderwerpen 

Do 30-09-2021 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

o Welkom nieuwe leden 
o Scholing GMR (inspiratieavond organiseren) 
o AVG H6 (John Driessen) 
o Informatie begrotings- en mobiliteitsproces (Henry Slaats) 
o Taakverdeling binnen de GMR afstemmen (indien gewenst) 
o Marap 2 schooljaar 2020-2021 

Ma 18-10-2021 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

o Tussentijdse analyse financiële begroting 
o Evaluatie eigen risicodrager 
o Evalueren en aanpassen van GMR-statuut en GMR-reglement 
o Vooruitblik thema-avond 
o Vanuit het bestuur …… 

Di 16-11-2021 Bestuurskantoor  
Beatrixlaan 1 Weert 

Thema-avond RvT, GMR (geen MR en BMT) 
 
Aansluitend korte vergadering met alleen GMR 
Marap 1 (informatief) 
Evalueren en aanpassen van GMR-statuut en GMR-reglement 

Wo 26-01-2022 Bestuurskantoor  
Beatrixlaan 1 Weert 

o Jaarverslag GMR (instemming) 
o Evaluatie samenwerking GMR en CvB 
o Meerjarenbegroting 2022-2025 (informatief) 
o Tevredenheid enquête ouders (voortgang) 
o Vanuit het bestuur ….. 

Di 15-03-2022 Bestuurskantoor  
Beatrixlaan 1 Weert 

o Vakantierooster (advies) 
o Verslag treasury commissie 
o Meerjarenbegroting 2022-2025 (advies) 
o Vanuit het bestuur …. 
▪ Evt. evaluatie protocollen/beleid zoals: 
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▪ Protocol medicijnverstrekking 
▪ Mobiliteitsbeleid 
▪ Functiebouwhuis 

Di 05-04-2022 Bestuurskantoor  
Beatrixlaan 1 Weert 

Thema-avond GMR, RvT, BMT, MR 

Di 31-05-2022 Bestuurskantoor  
Beatrixlaan 1 Weert 

o Bestuursformatieplan schooljaar 2022-2023 (informatief) 
o Exploitatieoverzicht 2021 en jaarverslag van het bestuur + GMR met verslag accountant (informatief) 
o Marap 2 2021-2022 (informatief) 

Di 28-06-2022 Bestuurskantoor  
Beatrixlaan 1 Weert 

o Bestuursformatieplan 2022-2023 (instemming PGMR) 
o Activiteitenplan schooljaar 2022-2023 
o Scholingsplan 2021-2022 bovenschools? 

 

 
Besluitenlijst 2020-2021 
 

Datum Onderwerp Besluit 

22-09-2020 Functieboek Instemming PGMR definitief 

22-09-2020 Beleidsstuk meldcode en kindermishandeling Instemming 

28-10-2020 Van vervangingsfonds naar eigen risicodrager Instemming met voorwaarden en nadere onderbouwing op 16 november 

28-10-2020 AVG H9 Instemming 

16-11-2020 Van vervangingsfonds naar eigen risicodrager Instemming PGMR 

16-11-2020 Preventiemedewerker Instemming PGMR 

27-01-2021 AVG – gebruik email, ICT en sociale media (H8) Instemming met voorwaarden 

23-03-2021 Jaarverslag 2021 Instemming 

23-03-2021 Mobiliteitsbeleid Instemming met voorwaarden 

23-03-2021 Vakantierooster 2021-2022 Instemming 

29-06-2021 Bestuur formatieplan 2021-2022 Instemming 

29-06-2021 Klokkenluidersregeling Instemming 
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Actiepuntenlijst 
 

Nr. Datum 
vergadering 

Agenda-
punt 

Actiepunt Eigenaar Status 

2 09-09-2019 3 AVG-beleid gedoseerd agenderen 2019-2020-2021 MK Loopt 

35 23-03-2021 1 Meerjarenbegroting – vragen ICT-begroting beantwoorden. FC / John Loopt 

36 23-03-2021 2 Gebruik privételefoon en beeldbellen. CB / John Loopt 

41 20-04-2021 2 Vraag van SU over documenten die zichtbaar zijn op de laptop van een 
leerling. CB doet navraag bij ICT (John Driessen) 

CB / John loopt 

46 13-07-2021 3 Jaarrekening 2020 - indien nodig bespreken en verslag uitbrengen. KK / FC / Henry Slaats nieuw 

47 13-07-2021 4 Nieuwkomers/NT2 – geactualiseerde document op SharePoint GMR 
plaatsen. 

FC / CB nieuw 

48 13-07-2021 6 Inspiratieavond/extra scholing organiseren voor GMR-leden FC / AP / MKn nieuw 

49 13-07-2021 6 Vragen ten aanzien van extra scholing GMR-leden indienen bij MKn allen nieuw 

 
 


