
 

 

Datum vergadering 15 januari 2015 (Brede School Moesel) 

Aanwezig: Frank van den Born (FvdB), , Henk Derks (HD), Maria Gubbels-Korten (MG), Jacco van Hout 

(JvH), Linda Kirkels-Janssen (LK), Marie-André van Tuel (MAvT), Sonja Ruyten (SR), John 

Smolenaers (JS), Silvia Stultjens (SS), Jolanda Peter-van Nieuwenhoven (JP); Carly Teuwen 

(CT), Greg Buchardt (GB), Hanneke Coolen (HC); Harriet Eggengoor (HE); 

Afgemeld: John Smolenaers (JS), Gert-Jan Verwijk (GJV)  

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
FvdB opent de vergadering en heet iedereen welkom. HD is eerder dan gepland en FvdB vraagt of iemand 
bezwaar heeft als hij hele aanwezig is.  
LK verzoekt om toevoeging aan agenda inzake CAO en informatie avond. Dit zal terugkomen bij punt 3. 
 
2. Notulen van 27 november 2014 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
3.   Vormgeving informatie – avond 25 februari 
Op 25 februari is er een informatieavond gepland inzake CAO voor GMR/MR en team. LK heeft informatie 
verzameld bij PO-raad en AOB raad om te kijken of er iemand is die hierover een presentatie kan geven. LK 
vermeldt dat er op 4 februari een informatiebijeenkomst van het CNV is voor MR-en (14.30-16.00 uur) 
waarbij informatie wordt gegeven over de invloed die MR-en hebben op het beleid met betrekking tot CAO. 
Gezien tijdstip is dit niet handig voor de oudergeleding. Een aantal GMR leden (P-geleding) zal naar alle 
waarschijnlijkheid naar deze informatiesessie gaan. 
Inzake 25 februari is er met name behoefte aan praktische informatie. Wat moeten we als GMR/MR regelen, 
wat voor kansen zijn er bijvoorbeeld inzake werkdrukvermindering en beter werkgeverschap en wat wordt 
praktisch onze rol. LK zal contact opnemen met AOB om te kijken wat ze kunnen betekenen op 25/2. Ze 
hebben een regulier cursusprogramma (6 uur) over dit onderwerp maar hierbij is ook veel focus op 
gesprekstechnieken en hoe je invloed kunt uitoefenen. De behoefte ligt meer op de inhoud van de CAO, hoe 
ziet die er uit, wat kunnen/moeten we ermee en wat betekent dit?  
 
HD geeft aan dat hij wat presentaties heeft die hij ook zal verspreiden. Hij heeft ook informatie over een 
eigen CAO die is opgesteld in Rotterdam. Hij zal deze informatie verstrekken aan GMR.  LK verzoekt om 
indien er specifieke vragen/wensen zijn met betrekking tot de 25

e
 februari die uiterlijk 23 januari aan haar 

door te sturen. Besloten word om 4 februari nog niet te communiceren naar de MR-en.  
 
ER ontstaat een discussie over de nieuwe CAO. Naar mening van HD laat die te veel oude rechten overeind 
en moet het allemaal wat duidelijker wat nog wel of niet kan bijvoorbeeld inzake 40-urige werkweek. 
Daarnaast kan geopteerd worden voor een basismodel of overlegmodel waarbij het nadeel is van het 
overlegmodel dat dit meer bureaucratie in de hand werkt.  Voordat er een keuze kan worden gemaakt voor 
model binnen Eduquaat is er met name behoefte aan meer informatie.  
 
4 / 5/ 6 Koersplan 
HD geeft toelichting op het koersplan. Het kader ervan heeft hij zojuist aan GMR doorgestuurd.  
De koers gaat geen 180 graden om ten opzichte van vorige koersplan maar is veel kernachtiger 
gedefinieerd. De kern is samengevat in een gedicht. Het uitgangspunt is het ‘kind centraal’ en dat is ook het 
uitgangspunt van goed onderwijs: dat betekent dan ook de kaders voor de wijze van samenwerking. Het 
streven moet niet zijn dat het kind zich aanpast aan het systeem, maar dat we zoveel mogelijk tegemoet 
komen aan het kind. Om dit te bereiken zijn de mensen heel erg belangrijk: de kwaliteit van de leerkrachten.  
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Stichting Eduquaat moet daarom volledig inzetten op professionalisering. Dit betekent niet alleen maar 
cursussen maar ook door kennisdeling. De afgelopen jaren is hiervoor de basis gelegd door middel van de 
academie en de netwerken. Maar het moet niet top-down (opgelegd) maar op eigen verantwoordelijkheid die 
elke professional heeft om zich te ontwikkelen. Kernwoorden zij ruimte geven, respect en faciliteren. Inzake 
formatie zijn we gelimiteerd door het budget (middelen); maar we kunnen wel de middelen anders inzetten. 
De opbrengsten kunnen worden verhoogd door goede betrokkenheid, leren doorzetten in de uren dat kind 
niet op school zit (in gezin). Binnenkort bezoeken een aantal mensen Mozaïek in Roermond die in de 
afgelopen periode zich heeft ontwikkeld van probleemschool naar excellente school door met name te 
investeren in regelmatig contact met ouders, hetgeen heeft geleid tot betrokkenheid en kwaliteit.  
 
HD heeft uitgangspunten voor 2015 op schrift gezegd en vraagt aan GMR om dit in kleine groepen te 
bespreken met als belangrijke vraag: herkennen jullie dit ? zijn er zaken die afgezwakt /aangescherpt 
moeten worden ? 
 
GMR geeft aan zich wel te herkennen in dit stuk maar heeft een aantal vragen: 

 Wat wordt bedoeld met werklastvermindering door automatisering? HD geeft aan dat hiermee 
bedoeld wordt de automatisering van processen die met name bij directeuren een last heeft 
weggenomen. Bijvoorbeeld de digitalisering van de factuurstromen?. 

 Er wordt bij balans inkomen gesproken over hoog ziekteverzuim? Dit leidt tot vragen over wat 
hieraan gedaan is? HD geeft aan dat op dit vlak diverse acties zijn genomen op het proces 
eromheen bijvoorbeeld trainen gesprekstechnieken directie, bespreken in het BMT. Het 
ziekteverzuim in onderwijs is hoog?. Door de gemiddelde hoge leeftijd is Eduquaat wat 
kwetsbaarder. HD gaat nakijken hoe wij staan ten opzichte van landelijk gemiddelde en of er een 
trend is voor hoger ziekteverzuim bij ouderen.  

 
HD verzoekt indien er nog andere opmerkingen zijn deze alsnog aan hem te mailen. Hij gaat dit stuk ook op 
alle scholen bespreken. 
HD geeft een inleiding op de speerpunten die er zijn en vraagt de GMR om hier in kleine groepjes naar te 
kijken en kijken of je je er concreet iets bij voor kunt stellen. 
Na deze bespreking in kleine groepen komen de volgende ideeën terug: 
 
Ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid is het onderwerp dat door de meeste groepen is uitgewerkt en waar lang over 
nagedacht is. Iedereen komt toch tot de conclusie dat we dit te weinig doen maar dat er ook grote verschillen 
zitten tussen de scholen onderling. Een aantal ideeën: thema’s begin van schooljaar, kritische vriendenclub, 
huisbezoek. De kunst is om dezelfde taal te spreken. Iedere ouder is van nature betrokken bij zijn/haar kind. 
Dit moet je zien te motiveren. Ga gesprek aan met ouders om te inventariseren en leer van elkaar. Binnen 
Eduquaat zijn veel goede voorbeelden die elders kunnen worden ingezet. Maar, hoe krijg je het opbrengst 
verhogend is een bijhorende vraag?  

o door middel van ICT? ouderportaal, toegang tot volgsysteem voor ouders?  
o E-mail of persoonlijk contact?  
o Kind gesprekken voeren? Leerdoelgesprekken met ouder kind? 
o kijkochtenden in begin van het jaar ? werkt heel drempelverlagend.. 1 uur lang meekijken in 

klas?  
 
De leerkracht heeft heel veel te brengen en te verwachten... maar openstellen voor je eigen kwetsbaarheid 
is moeilijk.  Wie zet kind ook echt centraal? Wat mag kind van mij verwachten ? mag meer nadruk op liggen ! 
wie maakt dat inzichtelijk en hoe ?  
Als je ouderparticipatie wil verhogen dan moet je al als het kind op school komt beginnen: begin met groep 
1. Je mag ook van ouders een bepaalde verantwoordelijkheid verwachten.  
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HD verzoekt om als er nog meer input is dit aan hem te sturen. Het onderwerp ouderparticipatie staat hoog 
op de agenda. We moeten in 2015 gaan praten met de ouders om dit te inventariseren e ervoor te zorgen 
dat dit bij ouders in agenda staat. HD neemt de aantekeningen mee zodat hij input heeft. 
 
 
7.  Rondvraag 
 

MG heeft geïnventariseerd of er behoefte is aan MR cursus. Er zijn 4 mensen die willen 
deelnemen. MG gaat dit regelen. HE gaat nog na of het nieuwe MR lid wil deelnemen. Zij geeft dit 
door aan MG.  
 
10.  Sluiting vergadering 

FvdB sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 

Vergaderschema volgende vergaderingen 
 

Datum Locatie  Onderwerp 
Woensdag 
25 -2-2015 

Markeent GMR – 
MR –
team 

Themavond Medezeggenschap en rol GMR /MR in 
perspectief naar nieuwe CAO (met externe adviseur) 

19-3-2014 Duizendpoot GMR  Reguliere GMR vergadering: 

 Beleidsstukken 

 Terugkoppeling infoavond 15-2-2015 

 Evaluatie en eventuele bijstelling ‘Werken bij Eduquaat – 
mobiliteit’ 

21-4-2015 Uitkijktoren GMR – 
MR 

Presentatie bestuursformatieplan met MR 

28-5-2015 Sint Jozef GMR Reguliere GMR 
18-6-2015 Markeent GMR Reguliere GMR  
   Nog te plannen themavergadering mobiliteit. 

 
 

Besluitenlijst 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 
25-6-2014 Notulen  Goedkeuring notulen 
27-11-2014 Notulen Goedkeuring notulen 

27-11-2014 
OPR Goedkeuring aanstelling Carina Nijgh als ouder vertegenwoordiging in 

Ondersteuningsplanraad. 

27-11-2014 

Algemeen bestuur Aanstelling dagelijks bestuur: voorzitter Linda Kirkels, secretaris 
Jolanda Peters. Linda draait dit jaar met huidige voorzitter (Frank) 
mee. 
 
CvB zal nog maar gedeelte van agenda aanwezig zijn (zichtbaar op 
agenda welk gedeelte) 

27-11-2014   

 
 

Actielijst 
 In deze actielijst zijn alleen nog open acties van vorige vergaderingen opgenomen en de acties van de laatste 2 vergaderingen.  

Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

28-5-2013 Engels 
Opstellen beleid van Eduquaat over Engels en 
dit bespreken 

HD 30-3-2014  

26-9-2013 
Planning & 
control cyclus 

Opstellen document met beschrijving P&C 
cyclus (schema, jaarplan en indicatoren) en deze 
presenteren aan GMR 

HD 30-3-2014  

26-9-2013 Diversen 
Bespreken met directeuren (behoefte): 

1. Centrale training voor overblijfouders 
2. Centrale training voor brigadiers  

HD 30-10-2013  

26-9-2013 GMR reglement 
Aanpassen gmr-reglement betreffende invulling 
vacature tijdelijk door ouder van andere school.  

FvdB/JP 30-11-2013  

15-4-2014 Mobiliteitsbeleid 
Op agenda voor maart 2015 Evaluatie en 
eventuele bijstelling ‘Werken bij Eduquaat – 
mobiliteit’ 

GMR 3-2015  

15-4-2014 
Themavergaderi
ng mobiliteit 

Volgend schooljaar themavergadering mobiliteit 
zonder krimpsituatie 

GMR 2014-2015  

27-11-
2014 

GMR – CAO 
Organiseren themaavond rol en 
verantwoordelijkheid MR en GMR met 
betrekking tot nieuwe CAO 

HD 25-2-2014  

27-11-
2014 

Agenda 
Uitnodigen vertegenwoordiging OPR voor een 
van de volgende GMR vergaderingen 

FvdB 30-3-2014  

27-11-
2014 

CAO 
Inventariseren mogelijkheden en behoefte aan 
training voor personeelsgeleding GMR (en evt 
MR) voor nieuwe CAO inclusief communicatie 

LK 15-1-2015 gereed 

27-11-
2014 

Agenda 
Presenteren voor sjabloon voor 
beoordelingsgesprek 

HD 15-1-2015  
27-11-
2014 

Cursus 
Inventariseren behoefte basiscursus MR bij 
achterban en doorgeven aan Maria Gubbels 

ALLEN 15-1-2015 gereed 

15-1-2015 CAO info  
Doorsturen vragen/wensen inzake informatie 
over CAO aan GMR 

ALLEN 23-1-2015  

15-1-2015 CAO info 
Inventariseren mogelijkheden inzake CAO 
presentatie met AOB 

LK 4-2-2015  

15-1-2015 Cursus MR MG gaat introductiecursus MR regelen MG z.s.m.  

15-12015 Cursus MR 
Doorgeven of nieuwe lid MR ook wil deelnemen 
aan cursus 

HE z.s.m.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlage CONTACT GEGEVENS GMR LEDEN 
 

NAAM E-MAIL SCHOOL ROL TOELICHTING 

Frank van den Born f.vandenborn@obsdeuitkijktoren.nl Uitkijktoren Personeel (Voorzitter)  

Harriet Eggengoorh eggengoorh@gmail.com Uitkijktoren Ouder Nieuw lid (2013) 

Linda Kirkels-Janssen l.janssen@bs-hetdal.nl Het Dal Personeel (voorzitter ) Loopt dit jaar mee met voorzitter 
Frank van den Born 

VACATURE  Het Dal OUDER   

Maria Gubbels-Korten m.gubbels@bs-st-jozef.nl St. Jozef Personeel  

Jolanda Peters-van Nieuwenhoven leonjolandapeters@home.nl St. Jozef Ouder (secretaris)  

Silvia Stultjens s.stultjens@bredeschoolmoesel.nl Brede School Moesel Personeel Nieuw lid (2013) 

Jacco van Hout jacco.van.hout@gmail.com Brede School Moesel Ouder  

Sonja Ruyten s.ruyten@obsmolenakker.nl  OBS Molenakker Personeel  

John Smolenaers john.smolenaers@kpnmail.nl OBS Molenakker Ouder Nieuw lid (2013) 

Marie-André van Tuel m.vantuel@obsgraswinkel.nl OBS Graswinkel Personeel Nieuw lid (2014) 

Gert-Jan Verwijk G.Verwijk@intertoys.nl OBS Graswinkel Ouder  

Carly Teuwen c.beeren@ojbsdeduizendpoot.nl OJBS De Duizendpoot Personeel  

Greg Buchardt gregbuchardt@concepts.nl OJBS De Duizendpoot Ouder  

     

Henk Derks  CVB@eduquaat.nl  Bestuurder  

Hanneke Coolen h.coolen@obsdeuitkijktoren.nl Uitkijktoren Aspirantlid F.van den Born stopt na dit jaar 
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