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Verslag GMR: maandag  14 november 2022 – 19.30 uur 
Locatie: Bestuurskantoor Amenso, Beatrixlaan 1 Weert 
 

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

 
  

1 Gezamenlijke bijeenkomst RvT – GMR + mededelingen 

 Maria heeft Marjo een bezoekje gebracht. Marjo bedankt de GMR voor de bloemen.  

 Welkom aan Paul Lempens. Hij vergadert mee namens de oudergeleding van de Uitkijktoren aangezien Koen na dit schooljaar stopt als GMR-lid. 

 FL vraagt de GMR om tips en tops naar aanleiding van de thema-avond aan te geven. Deze worden via memoblaadjes ingevuld en verwerkt door Floor. 

  

2 Vaststellen verslag 28 september 2022 

 Er zijn geen wijzigingen gemeld. Verslag is vastgesteld op 18 oktober 2022. 

 Actiepuntenlijst is doorgenomen en bijgewerkt. 
Enkele aandachtspunten uit de actiepuntenlijst zijn: 

▪ MvK heeft overleg gehad met de GMR van MeerderWeert (MW). Zij staan open voor een informeel samenzijn met de GMR van EQ. De GMR 
vraagt zich af wat een thema zou kunnen zijn. Besloten wordt dat ieder input geeft voor een gezamenlijke bijeenkomst. Deze mag per mail 
gestuurd worden naar Chantall tot uiterlijk woensdag 30 november a.s. MvK vraagt dit ook aan de GMR van MW.  

 FL heeft, naar aanleiding van het overleg op 28 september, een gesprek gehad met Frank. 
▪ Het management statuut is in de maak en naar verwachting medio maart 2023 klaar.  
▪ Er is een klankbordgroep bij elkaar geweest voor de gesprekkencyclus. Dit is al een vorm van pro activiteit.  
▪ De gedragscode personeel staat geagendeerd in het activiteitenplan 2022-2023. 
▪ Het budget voor scholing is € 2.450,- per jaar  

▪ MK heeft het verzoek ingediend om de inzet uren GMR gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs. De wettelijke uren zijn gecheckt en Eduquaat houdt 
zich aan de wet. De vermelding zoals het nu in het activiteitenplan staat is juist. 
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 ID en RvdK brengen a.s. woensdag een bezoek aan een WMS-congres (Wet Medezeggenschap op Scholen). Zij brengen een kort verslag uit van de 
verschillende sessies die gevolgd worden. Deze worden geplaatst op SharePoint en indien nodig tijdens het volgende overleg toegelicht. 

  

3 Vanuit de bestuurder 

 Frank heeft drie beleidsstukken tekstueel toegelicht aangezien hij niet aanwezig kan zijn tijdens dit overleg om het mondeling toe te lichten.  

 Kaderbrief financiën 2023-2027 (ter advies) 
Enkele opmerkingen:  

▪ Pag. 13 dien moet die worden. 
▪ Hoe wordt er rekening gehouden met de stijging van de energieprijzen? 

▪ Pag. 12 punt c. – huisvestingslasten Beatrixlaan 1. Huurkosten en dotatie € 450.000,-. Kan de dotatie voorziening groot onderhoud verder 
worden onderbouwd?  

▪ Pag. 10 punt 1d - scholings- en opleidingskosten € 500,- per fte. Dit lijkt een erg laag bedrag. Kan dat duidelijker uitgelegd en verantwoord 
worden? 

▪ Digitalisering wordt gemist. 
▪ Pag. 15 punt 2 – er wordt rekening gehouden met een stijging van de personele lasten van 1,6%. Is dit reëel en kan dit percentage worden 

toegelicht? 

De GMR geeft hierbij het advies om bovenstaande punten aan te scherpen. 

 Mobiliteitsbeleid (ter instemming (P)GMR) 
De belangrijkste wijzigingen zijn doorgegeven door Frank via de tekstuele toelichting. 

▪ Pag. 4 laatste zin - waar wordt de externe mobiliteit wel benoemd? Kan dit terug gevonden worden in een ander document? 

▪ Pag. 7 punt k – wanneer een medewerker solliciteert op meerdere scholen, wordt dan voor de medewerker beslist op welke school hij/zij 
aangenomen wordt? Wordt er over je beslist of heeft de medewerker ook een keuze? Dit mag duidelijker geformuleerd worden.   

▪ Pag. 10 punt 9 - is er een stappenplan voor de nazorg? Kan dit omschreven worden?  
▪ Pag. 10 – enkele punten zijn niet uitgelegd, namelijk punt 6, 8 en 9.  
▪ Bijlage 2a. – dit is op schooljaar gepland i.p.v. kalenderjaar. O.a. de financiële begroting is wel op kalenderjaar. Vanwaar deze keuze? 

Er wordt instemming onder voorbehoud verleend. Hierbij het verzoek om bovenstaande aandachtspunten te verhelderen.   
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 Klokkenluidersregeling - geactualiseerd i.v.m. nieuwe Europese wetgeving (ter instemming GMR) 
Een eerdere versie is uit 2019. Nu herzien en opnieuw ter instemming voorgelegd.  
De GMR verleent instemming met de klokkenluidersregeling. 

  

4 Activiteitenplan GMR 2022-2023 

 Aangevuld n.a.v. advies GMR-overleg 28 september 2022 (instemming) 

 De aanvullingen zijn toegevoegd.  

 De GMR verleent instemming met het activiteitenplan 2022-2023 

  

5 Rondvraag 

 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

  

6 Sluiting en volgende bijeenkomst 

 FL sluit de vergadering om 21.35 uur 

 De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 10 januari 2023 om 19.30 uur op het bestuurskantoor.  

  

 
Planning 2022-2023 
 

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 1. Thema: koersplan 2023-2027 
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Aansluitend korte vergadering met alleen GMR 
Vanuit bestuur: 

• Nieuwe kaderbrief 2023-2026 (financiën) 

• Mobiliteitsbeleid (ter instemming PGMR) 

• Klokkenluidersregeling (geactualiseerd i.v.m. nieuwe Europese wetgeving) 

Di 10-01-2023 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Vanuit bestuur (begroting, functieboek, gesprekkencyclus, management statuut) 

• GMR-reglement + huishoudelijk reglement 

Wo 15-02-2023 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Vanuit bestuur (vitaliteitsbeleid, gedragscode personeel – input PGMR) 

• Jaarverslag GMR 2022 

• Thema-avond voorbereiding 

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 (gedragscode personeel vaststellen) 

• Bespreken vastgestelde begroting 

Di 27-06-2023 Bestuurskantoor 
Beatrixlaan 1 Weert 

• Vanuit bestuur (jaarverslag 2022) 
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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 

14-11-2022 Mobiliteitsbeleid Instemming onder voorbehoud 

14-11-2022 Klokkenluidersregeling Instemming 

14-11-2022 Activiteitenplan 2022-2023 Instemming 

 
Actiepuntenlijst 
 

Nr. Datum 
vergadering 

Agenda-
punt 

Actiepunt Eigenaar Status 

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

77 14-11-2022 2 Input per mail sturen voor een gezamenlijke bijeenkomst met de GMR van MeerderWeert. 
Mail mag uiterlijk 30 nov. gestuurd worden naar CD 

Allen Nieuw 

78 14-11-2022 2 MvK vraagt GMR MW om input voor een gezamenlijke bijeenkomst met de GMR van EQ MvK Nieuw 

79 14-11-2022 2 Bezoek WMS-congres door ID en RvdK. Verslag uitbrengen over de verschillende sessies. 
Deze mogen geplaatst worden in SharePoint of per mail gestuurd worden naar CD. 

ID/RvdK Nieuw 

 


