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Verslag GMR: dinsdag  28 september 2022 – 19.30 uur 
Locatie: Bestuurskantoor Amenso, Beatrixlaan 1 Weert 
 

Aanwezig: Floor van Lith (FL), Julia Battistella (JB), Iwan Debets (ID), Bart Dormans (BD), Marjon Gerris (MGe), Maria Gubbels-Korten (MG), Maaike van 
Knippenberg (MvK), Robin van der Kruys (RvdK), Janske van Santvoort (JvS),   Cindy Walther (CW), notulist Chantall Driessens (CD) 
Afgemeld: Robbert-Jan Ensink (RJE), Marjo Knabben (MK), Koen Kodde (KK), Selma Unal (SU) 

 
  

1 Opening en mededelingen 

 FL is ter vervanging van MK technisch voorzitter en neemt deze taak ook tijdens het overleg in november op zich.  
FL heet de nieuwe leden welkom. Maaike van Knippenberg (leerkracht BS Moesel), Robin van der Kruys (ouder obs Molenakker), Bart Dormans 
(leerkracht obs de Graswinkel)en Iwan Debets (ouder ojbs de Duizendpoot), Cindy Walther (ouder obs de Graswinkel). 

 Bij de RvT is een nieuw lid aangesteld, namelijk Truus Poels. 

  

2 Vaststellen verslag 28 juni 2022 

 Er zijn geen wijzigingen gemeld. Verslag is vastgesteld op 14 juli 2022. 

 Actiepuntenlijst is doorgenomen en bijgewerkt. 

  

3 Vanuit de bestuurder 

 Frank Cuppers is niet aanwezig, maar heeft enkele bespreekpunten toegelicht via de agenda. 

 Coronaprotocol: iedere school is verplicht om een eigen school specifiek protocol op te stellen. Het is een gezamenlijk format en de PO-raad is hierin 
leidend. Elke MR dient deze goed te keuren voor 1 oktober. Deze datum is niet voor elke MR haalbaar, maar wordt uiteraard z.s.m. geagendeerd. 

 Koersplan (planning is als bijlage toegevoegd 
De schoolleiders en de bestuurder zijn afgelopen week bij elkaar geweest tijdens een tweedaagse. Hier is de eerste aanzet gegeven tot en input 
gegeven aan het nieuwe koersplan 2023-2027. Op 14 november, tijdens de gezamenlijke thema-avond Raad van Toezicht  en GMR, wordt ook het 
koersplan geagendeerd en wordt er input gevraagd vanuit beide geledingen.  

 Speerpunten van dit schooljaar zijn: koersplan, management statuut, gedragscode, gesprekkencyclus. 
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De GMR vraagt of de beleidsstukken management statuut, gesprekkencyclus en de gedragscode interessant zijn om proactief in mee te denken? FL 
overlegt dit met Frank Cuppers. Deze beleidsstukken worden meegenomen in de jaarplanning van de GMR. 
 
Gesprekkencyclus – er is een klankbordgroep samengesteld. EQ streeft naar een goede en transparante gesprekkencyclus die de ontwikkeling van 
medewerkers volgt. Te denken valt aan ontwikkelingsgesprekken en beoordelingsgesprekken die medewerkers hebben met de leidinggevende. Ze 
hebben een lijst met competentiebeschrijvingen opgesteld voor medewerkers met een LB-functie en medewerkers met een LC-functie. Dit is 
voorgelegd aan een delegatie van leerkrachten die daarop feedback en input hebben kunnen geven. 

  

4 Scholing GMR 

 Er is een basiscursus voor nieuwe MR-leden. Ook voor GMR-leden is het mogelijk om een aangepaste cursus samen te laten stellen. 

 Er is een vacature ontstaan aangezien Anouk afscheid heeft genomen van de GMR-lid. Het gaat om de taak scholing MR-leden. MGe neemt deze taak 
op zich. Ieder vraagt binnen de MR of nieuwe leden interesse hebben in deze scholing. CD stuurt de link van de website van het VOO door naar de 
PGMR-leden, zodat zij nieuwe MR-leden kunnen uitnodigen. Gevraagd wordt om binnen twee weken te reageren. 

 De ingeslagen ontwikkeling door Kees Roest voortzetten. Indien nodig werkgroepen formeren, zodat de inbreng en het eigen initiatief van de GMR 
gewaarborgd blijft. 
MG – sinds 2021-2022 is gesproken over een proactieve GMR. Deze ontwikkeling is vorig jaar ingezet. Scholingsgelden zijn ingezet om Kees Roest in te 
schakelen voor een scholingstraject voor de GMR. Deze nieuwe weg is vorig jaar ingezet om aan de voorkant van de besluitvorming actief te zijn. Er is 
destijds gekozen om met één thema aan de slag te gaan. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk item voor medewerkers en de totale organisatie. 
Dit item wordt door de GMR gewenst om in het koersplan mee te nemen. Idee is om te gaan werken met werkgroepjes op bepaalde deelgebieden, om 
vergaderingen wat dynamischer te maken. Het huidige koersplan is te vinden op de website eduquaat.nl. De schoolleiders bepalen samen met de 
bestuurder de kernwaarden. Daarna worden d.m.v. werkvormen een bijdrage geleverd vanuit de teams, de MR, RvT en GMR-leden. 

  

5 Taakverdeling en activiteitenplan GMR 2022-2023 afstemmen 

 Vicevoorzitter en/of verdeling technisch voorzitterschap  
FL vraagt om na te denken over het vicevoorzitterschap ter vervanging van MK. ID meldt zich als nieuw lid aan voor het vicevoorzitterschap en gaat de 
volgende vergadering mee met FL voor de bespreking vooraf. 

 Concept activiteitenplan + jaarplanning (hst. 7) vaststellen. 
MK heeft via MG aangegeven dat de uren gelijkgetrokken kunnen worden met het VO. Dit is nog een bespreekpunt. CD doet navraag bij Elly 
Groenendaal over de financiële planning, zodat deze toegevoegd kan worden aan de jaarplanning.  
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De GMR verzoekt om het activiteitenplan aan te vullen met de volgende actiepunten:  
▪ Jaarverslag GMR  
▪ Vier speerpunten (beleidsstukken) 
▪ Financiële begroting (gevraagd wordt om inzage te krijgen in een conceptbegroting. CD vraagt dit na)  

  

6 Rondvraag 

 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

  

  

7 Sluiting en volgende bijeenkomst 

 FL sluit de vergadering om 20.55 uur 

 De volgende bijeenkomst is een themabijeenkomst met RvT en staat gepland op maandag 14 november om 19.30 uur op het bestuurskantoor.  

  

  

 
Planning 2021-2022 
 

Datum Locatie Onderwerpen 

Wo 28-09-2022 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Welkom nieuwe leden 

• Vanuit bestuur (coronaprotocol) 

• Scholing GMR 

• Taakverdeling binnen de GMR afstemmen (vice voorzitter, voorlopige jaarplanning vaststellen) 

Ma 14-11-2022 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

Thema-avond RvT, GMR (geen MR en BMT) 
op Bestuurskantoor Beatrixlaan (ideeën onderwerpen: management statuut of koersplan). 
 
Aansluitend korte vergadering met alleen GMR 



 

4 
 

Di 10-01-2023 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Vanuit bestuur… 

• Management statuut (instemming) 

Wo 15-02-2023 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Vanuit bestuur …. 

• Gedragscode 

Di 04-04-2023  Thema-avond GMR +RvT + BMT + MR 
op Bestuurskantoor Beatrixlaan 1 of op locatie school (ideeën koersplan). 
 
Aansluitend korte vergadering met alleen GMR 

• Verstrekken vastgestelde begroting en begeleidend schrijven ter informatie/advisering 

Wo 31-05-2023 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Vanuit bestuur …. 

• Bespreken vastgestelde begroting 

Di 27-06-2023 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Vanuit bestuur … 

 
Besluitenlijst 2022-2023 
 

Datum Onderwerp Besluit 

26-01-2022 Fietsplan Instemming 

26-01-2022 Beleid arbeidsmarkttoelage in het kader van de NPO-gelden Instemming 

15-03-2022 Vakantierooster 2022-2023 Instemming 

05-04-2022 Bestuursformatieplan  Instemming met voorwaarden 

05-04-2022 Jaarverslag GMR 2021 Instemming 

28-06-2022 IBP-beleid Instemming 
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Actiepuntenlijst 
 

Nr. Datum 
vergadering 

Agenda-
punt 

Actiepunt Eigenaar Status 

52 16-11-2021 1 Voorzitter RvT zorgt voor een algemene afsprakenlijst voor GMR en RvT. MK stemt dit af 
met voorzitter RvT. 

MK  Loopt 

59 05-04-2022 1 Thema-avond – voorbereidingen meenemen in de jaarplanning 2022-2023 MK Loopt 

62 05-04-2022 6 Werkvergaderingen organiseren a.d.h.v. thema’s jaarlijkse thema-avond MK Loopt 

64 05-04-2022 6 Navraag doen bij GMR MeerderWeert over een gezamenlijke bijeenkomst MvK Loopt 

69 31-05-2022 6 Duurzame inzetbaarheid – advies aan Frank via MK om een plan van aanpak te maken 
a.d.h.v. de drie prioriteiten 

MK/FC Loopt 

70 31-05-2022 7 Vragenlijst opstellen voor update GMR-reglement en huishoudelijk reglement CD Loopt 

72 28-09-2022 3 Zijn de beleidsstukken management statuut, gesprekkencyclus en de gedragscode 
interessant voor de GMR om proactief in mee te denken? FL overlegt dit met Frank. 

FL Nieuw 

73 28-09-2022 4 Scholing nieuwe MR-leden. Link van website VOO versturen naar de PGMR-leden CD Nieuw 

74 28-09-2022 4 PGMR-leden sturen link door naar alle nieuwe MR-leden met het verzoek om zich binnen 
twee weken aan te melden indien zij de cursus willen volgen. 

PGMR Nieuw 

75 28-09-2022 5 Iwan Debets meldt zich aan als nieuwe voorzitter voor de GMR per januari 2023. FL en ID 
gaan op korte termijn in gesprek met Frank. 

FL / ID Nieuw 

76 28-09-2022 5 GMR-activiteitenplan aanvullen met: jaarverslag GMR, vier speerpunten (management 
statuut, gesprekkencyclus, gedragscode en koersplan) 

CD Nieuw 

77      

 


