Verslag GMR: dinsdag 15 maart 2022 - 19.30 uur
Locatie: Beatrixlaan 1 Weert
Aanwezig: Marjo Knabben (MK), Greg Buchardt (GB), Marjon Gerris (MGe), Liesbeth Keijsers (LK), Koen Kodde (KK), Floor van Lith (FL), Edwin Lormans (EL),
Anouk Peeters (AP), Janske van Santvoort (JvS), Imke Stals (IS)
Afgemeld: Julia Battistella (JB), Robbert-Jan Ensink (RJE), Maria Gubbels-Korten (MG), Selma Unal (SU), notulist Chantall Driessens (CD)
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Opening en mededelingen
CD – JB - RJE – MG- SU zijn afgemeld. Voor de zieken en herstellenden: beterschap!
LK is de notulist voor deze vergadering, top!
Er is een uitnodiging om het glas te heffen op het pensioen van Yvonne Vaes, schoolleider BS ‘t Dal op woensdag 13-04-2022 15:30 – 17:00. Geef even
door aan MK wie ernaartoe willen gaan. Cadeau regelen met CD.
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Verslag 26-01-2022 (vaststelling)
Marjon vraagt of bij de overdracht gecontroleerd wordt wat het VO doet met de overdracht. Verder vraagt ze zich af in hoeverre we worden
afgerekend op het kansrijk adviseren. Frank geeft hierop antwoord dat hij hierover overleg heeft. In een jaarverslag krijgt hij, anoniem, terug hoe het
advies matcht met de resultaten na drie jaar. Hij maakt zich zorgen over start van huidige ‘corona-kinderen’ op het middelbare. Hoe zullen zij hiermee
omgaan? Wordt het curriculum aangepast? En dan is de sociaal-emotionele ontwikkeling nog niet meegenomen. Ook op dit vlak zijn er zorgen. Er
wordt nagedacht over een tienerschool waarbij kinderen de eerste drie jaar bij elkaar blijven.
Imke maakt zich zorgen dat speciale voorzieningen als de initiatiefklas, worden afgeschaft. Frank is regelmatig in gesprek, maar tot actie komt het nog
niet. Men maakt zich zorgen om de kwaliteit van de Philips van Horne. Er gaan slechte verhalen over deze school in de rondte. Frank wil dat
bovenbouwleerkrachten rechtstreeks in contact komen met de middelbare scholen.
Edwin vraagt of we weten over de afstroom van Yuverta naar Het Kwadrant. Naar zijn weten is deze aanzienlijk. De oorzaak is niet helder.
Imke vraagt hoe het gaat met leerlingen met een HAVO/VWO advies?
Marjo wil graag op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen. Frank deelt dat er vanuit het bestuur voldoende aandacht is voor dit onderwerp.
Koen wil urgentie op directieniveau dat de warme overdracht meer aandacht moet krijgen. Dit in overleg tussen directie (betrokkene verantwoordelijk
voor de brugklassen) en schoolleiders. We willen graag voor de zomervakantie hierop terugkomen.
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Marjon heeft een vraag over de NPO-gelden. Uitleg is dat de termijn voor de besteding van de NPO-gelden is verlengd tot twee jaar. Nu is het geld
besteed aan vervanging maar deze middelen kunnen in de toekomst worden gebruikt voor extra handen voor de klas. Frank gaat op korte termijn
duidelijker in beeld brengen hoe dit definitief vorm krijgt.
Het verslag van 26 januari 2022 is hierbij vastgesteld.
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Mededelingen MK
Voor AP en GB is dit het laatste schooljaar als GMR-lid. AP als personeelsgeleding BS Moesel. GB als oudergeleding van OJBS de Duizendpoot.
AP gaat een studie volgen en gaat haar tijd daar inzetten. Op OJBS De Duizendpoot komen volgend jaar verkiezingen en er hebben zich gelukkig drie
ouders aangemeld.
Geplande agendapunten:
▪ IBP - agenderen in april
▪ Evalueren en aanpassen van GMR-statuut en GMR- reglement – stavaza: er zijn geen statuten van de GMR
▪ Jaarverslag GMR – agenderen april
▪ Protocol medicijnverstrekking (01-04-2022-advies)
▪ Mobiliteitsbeleid (instemming 01-08-2025)
▪ Functiebouwhuis (instemming 01-08-2024)
▪

Voorzitterschap GMR 2022-2023

Voorzitterschap: Marjo wil graag rustig haar stokje overdragen en hoopt dat uit de gelederen iemand opstaat die de laatste maanden met haar het
voorzitterschap kan opnemen. Ze vindt het fijn dat ze zo gesteund wordt door de leden.
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Informatie vanuit CvB
Frank heeft zelf het punt toegevoegd, zijnde:
• Meerjarenbegroting: nagenoeg goedgekeurd door RvT. Vanaf 2025 willen we budgetneutraal werken met aandacht voor NPO-gelden,
bezuinigingen en andere budgettaire zaken. Hierna volgt goedkeuring door GMR en Frank nodigt ons uit om volledig gebruik te maken van ons
adviesrecht. De begroting zal goed leesbaar zijn en onze specialisten in de GMR zullen zich hierover buigen
• Bestuur formatieplan (BFP) is ook klaar en geeft meer inzicht over ons meerjarig personeelsbeleid. Hierover heeft de GMR instemmingsrecht.
• Ter info: kwaliteitsdag van afgelopen donderdag met de schoolleiders was van hoge kwaliteit met de nieuwe schoolleiders van Markeent en
Molenakker.
• Het fietsplan loopt en wordt nu uitgerekend. Komende maand komt dit op SharePoint.
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• De samenwerkingsschool 3Hoven krijgt steeds meer vorm.
• De bouw van Kindcentrum Altweertheide kan voortgaan.
• De Eduquaatdag 8 juni is ook voor de GMR-ouders.
Oekraïense kinderen in Weert. We hebben voldoende kennis en vaardigheid in huis. Een tiental kinderen is al aangemeld binnen onze stichting en er
wordt maatwerk geleverd om de juiste zorg te geven. Er zijn diverse plannen in het Weertse om mensen te plaatsen, zoals mogelijk op het
Kazerneterrein. We kijken of we daar een onderwijsvoorziening kunnen faciliteren. De stichting is er mee bezig en er zal passend onderwijsaanbod
georganiseerd worden.
Amenso – stavaza m.b.t. nieuw construct.
Amenso-constructie moest verbeterd worden. De kosten waren niet in balans en ook de organisatie moest verbeterd worden. Hier is verandering in
gebracht en de dienstverleningsovereenkomst is opgezegd. Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met mensen die voor ons van belang zijn
waardoor de samenwerking met MeerderWeert geborgd blijft.
Meerjarenbegroting 2022-2025 en tussentijdse financiële begroting.
Deze wordt na goedkeuring door de RvT voorgelegd ter advies aan de GMR op 5 april a.s.
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Vakantierooster
De studiedagen worden niet in het vakantierooster meegenomen (o.a. kermismaandag en de Eduquaatmiddag op 22 maart). Anouk wil zich ervan
verzekeren dat de meivakantie is afgestemd met het VO. Echter de examens zijn daar leidend.
De GMR verleent instemming met het vakantierooster 2022-2023
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Verslag Treasury commissie
Er zijn geen vragen uit de GMR. Frank geeft aan dat dit een transparant document is. Van de kennis van Selma wordt dankbaar gebruik gemaakt.
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Voortgang ontwikkelingen GMR
Drie punten uit de enquête: duurzame inzetbaarheid met gezond personeelsbeleid; digitalisering en hoogbegaafdheid. Via placemat-methode
belangrijke aspecten benoemen. Wij als GMR, willen uit deze onderwerpen een keuze maken. Welk onderwerp kiezen wij om bij te dragen bij het
vormgeven van het beleid? Concluderend stelt Marjo vast dat we onze aandacht gaan richten op duurzame inzetbaarheid van de leerkrachten.
Volgende keer gaan we brainstormen hoe we dit verder vorm gaan geven.
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Rondvraag
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Er zijn geen vragen.
9

Sluiting en volgende bijeenkomst
MK sluit de vergadering om 21.50 uur.
De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 5 april 2022 op het bestuurskantoor. Om 19.30 uur de themabijeenkomst en vanaf 20.45 uur het
gebruikelijke GMR-overleg tot 21.30 uur.

Planning 2021-2022
Datum
Do 30-09-2021

Locatie
Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert

Ma 18-10-2021

Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert
Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert

Di 16-11-2021

Wo 26-01-2022

Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert

Onderwerpen
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
Ingelaste thema-avond met Kees Roest als trainer.
Thema-avond RvT, GMR (geen MR en BMT) (organisatie RvT)
Aansluitend korte vergadering met alleen GMR
o Marap 1 (informatief)
o Evalueren en aanpassen van GMR-statuut en GMR-reglement
o Tussentijdse analyse financiële begroting
o Marap 2 (informatief)
o Tevredenheid enquête ouders (voortgang)
o Vanuit het bestuur …..
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Di 15-03-2022

Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert

Di 05-04-2022

Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert

Di 31-05-2022

Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert

Di 28-06-2022

Bestuurskantoor
Beatrixlaan 1 Weert

o Voortgang ontwikkelingen GMR n.a.v. bijeenkomst Kees Roest in oktober
o Beleid arbeidsmarkttoelage in het kader van de NPO-gelden
o IBP-beleid – John Driessen
o Evalueren en aanpassen van GMR-statuut en GMR-reglement
o Tussentijdse analyse financiële begroting
o Jaarverslag GMR (instemming)
o Meerjarenbegroting 2022-2025 (informatief)
o Vakantierooster (advies)
o Verslag treasury commissie
o Meerjarenbegroting 2022-2025 (advies)
o Voortgang ontwikkelingen GMR
19.30 tot 20.30 uur thema-avond GMR, RvT, BMT, MR (organisatie GMR)
20.45 tot 21.30 uur overleg GMR
o Bestuursformatieplan 2022-2023 (BFP) (instemming)
o Meerjarenbegroting 2022-2025 (advies)
o Jaarverslag GMR
o Voorzitterschap 2022-2023
o IBP-beleid – John Driessen
o Evaluatie eigen risicodrager
o Evaluatie samenwerking GMR en CvB
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)
o evaluatie GMR-reglement
o Bestuursformatieplan 2022-2023 (instemming PGMR)
o Activiteitenplan schooljaar 2022-2023
o Scholingsplan 2021-2022 bovenschools?
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Besluitenlijst 2021-2022
Datum
27-01-2021
23-03-2021
23-03-2021
23-03-2021
29-06-2021
29-06-2021
26-01-2022
26-01-2022
15-03-2022

Onderwerp
AVG – gebruik email, ICT en sociale media (H8)
Jaarverslag 2021
Mobiliteitsbeleid
Vakantierooster 2021-2022
Bestuur formatieplan 2021-2022
Klokkenluidersregeling
Fietsplan
Beleid arbeidsmarkttoelage in het kader van de NPO-gelden
Vakantierooster 2022-2023

Besluit
Instemming met voorwaarden
Instemming
Instemming met voorwaarden
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming

Actiepuntenlijst
Nr.
47

Datum
vergadering
13-07-2021

Agendapunt
4

50
51
52
53

30-09-2021
30-09-2021
16-11-2021
16-11-2021

5
7
1
2

56

26-01-2022

3

57

26-01-2022
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Actiepunt

Eigenaar

Status

Nieuwkomers/NT2 – geactualiseerde document op SharePoint GMR
plaatsen.
Wie meldt zich als vicevoorzitter?
Activiteitenplan aanpassen a.d.h.v. het nieuwe begrotingsproces
Voorzitter RvT zorgt voor een algemene afsprakenlijst voor GMR en RvT
Meer vergadertijd creëren per schooljaar? ja/nee/hoe. Ieder mag hier
over nadenken.
Organiseren van een gezamenlijke thema-avond op 5 april a.s. met
BMT, MR en RvT. Deze wordt georganiseerd door de GMR.
Werkgroep ontwikkelingen GMR – visie en onderwerpen concretiseren.

FC / CD

Loopt

allen
MK
MK
Allen

Loopt
Loopt
Loopt
Loopt

Allen

Nieuw

MK / JvS / MG / IS

Nieuw
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