
 

 

Datum vergadering 21 april 2015 Uitkijktoren 

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 (JPHanneke 

Coolen (HC); Harriet Eggengoor (HE); 

Afgemeld: John Smolenaers (JS), Gert-Jan Verwijk (GJV) ); Carly Teuwen (CT), Greg Buchardt (GB), 

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
FvdB opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt het doel van deze vergadering uit.  

 GMR gedeelte 18.30-19.30: 
o CAO : basismodel – overlegmodel 

 GMR-MR gedeelte: 19.30-21.30 
o Bestuursformatieplan 
o CAO : basismodel – overlegmodel 

 GMR gedeelte 21.30-22.00 
o Bestuursformatieplan 

 
2. CAO basismodel - overlegmodel 
Volgens de CAO moet er voor 1 mei 2015 een GMR/MR bijeenkomst zijn geweest met betrekking tot de 
keuze voor het zogenaamde overlegmodel en basismodel. Indien er geen keuze wordt gemaakt dan is het 
basismodel van toepassing. 
 
Er is binnen Eduquaat een werkgroep opgericht waarin is geparticipeerd door Bestuurder, BMT, 
personeelsgeleding GMR, oudergeleding GMR, Onderwijs ondersteunend personeel. Deze werkgroep heeft 
een advies opgesteld (zie memo met onderbouwing) waarin zij adviseren om in te stemmen met het 
overlegmodel. 
 
Dit model past binnen de cultuur van de organisatie die Eduquaat is. Er moet sprake zijn van wederzijds 
vertrouwen en de koers is hier ook op gebaseerd.  
Het overlegmodel zorgt ervoor dat de directeur met de medewerkers om tafel moet gaan om afspraken te 
maken inzake het taakbeleid.  
Het overlegmodel ‘dwingt’ dit meer af en zorgt ervoor dat we in het ‘nieuwe-denken’ terecht komen. In plaats 
van lesgebonden tijd moeten we gaan praten over werkdagen.  
 
Maar in de toewijzing van uren moeten we ook niet te ver doorslaan door op minuten (of kwartierbasis) te 
gaan toewijzen. Er zijn scholen waar dit te ver is doorgeslagen. 
De toewijzing van uren aan taken is geen doel , maar wel een richting en het is een goed middel voor het 
voeren van een dialoog met de medewerker en kan leiden tot een meer professionele aanspreekcultuur. 
Maar het overlegmodel mag zeker niet leiden tot minder werkgelegenheid. 
Voor de toewijzing van taken is er een tool beschikbaar. 
 
Op basis van deze analyse adviseert de bestuurder en de werkgroep om te kiezen voor het overlegmodel. 
 
JvH vraagt of de GMR of de MR goedkeuring moet geven: 
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Stap Wie  Keuze vervolgstap 

1 GMR GMR kiest voor : 

 Basismodel 

 overlegmodel 

Basismodel Stap 3 

Overlegmodel Stap 2 

2 MR MR per school kiest 
voor 

 basismodel 

 overlegmodel 
 
Het is mogelijk dat er 
binnen Eduquaat zowel 
scholen met overlegmodel 
als scholen met basis-
model zijn. 

Basismodel Stap 4 

Overlegmodel Stap 3 

3 Team Team moet keuze voor 
overlegmodel 
bevestigen 
(meerderheid van 
stemmen) 

Overlegmodel Stap 4 

4 BMT Implementeren model n.v.t. n.v.t 

 
De GMR oudergeleding geeft unaniem positief advies inzake het overlegmodel. De personeelsgeleding 
besluit unaniem voor het overlegmodel. Dit betekent dat de MR-en van de scholen voor hun school ook de 
keuze moet maken tussen het overleg en basismodel evenals het team. 
 
De MR-geledingen die aanwezig zijn geweest tijdens deze informatie-avond zijn geïnformeerd. Na afloop 
van de vergadering met de GMR-MR heeft de GMR nog een evaluatie gehad. Het is erg belangrijk dat er 
goede communicatie plaatsvind naar iedereen wat het nu wel en niet betekent want er zijn veel 
misverstanden aanwezig. 
 
Hieruit kwamen de volgende punten naar voren: 

 de werkgroep gaat het memo nog aanvullen met: 
o  hetgeen hier besproken is en  
o de kaders van het overlegmodel binnen Eduquaat aangeven 
o de processtappen en volgorde die genomen moeten worden in kaart brengen. 

 De informatie aan team zal op schoolniveau gegeven worden door de Directeur ism GMR/MR. Indien 
gewenst kan hierbij een lid van de werkgroep aansluiten. 

Indien we volgend schooljaar met overlegmodel gaan werken betekent het dat de directeuren voor de 
zomervakantie (18 juli) met alle leerkrachten om tafel moeten om afspraken te maken.  
Dit betekent ook dat de keuze door MR en team van een school bij voorkeur voor eind mei gemaakt moet 
worden. 
 
LK meld dat de vakbonden adviseren om het stemmen van leerkrachten niet door middel van handopsteking 
te doen omdat de kans bestaat dat mensen door groepsdruk voor of tegenstemmen. Ze adviseren een meer 
formele schriftelijke stemming. Er onstaat hierover een discussie omdat diverse mensen negatieve 
ervaringen hebben met anoniem stemmen en adviseren om het niet anoniem te doen.  
 
 
3.   Bestuursformatieplan 
HD presenteert het bestuursformatieplan aan de GMR en MR-geleding. Door de zeer beperkte krimp is er 
geen sprake van RDDF-plaatsingen van personeelsleden. Aandachtspunt is wel het hoge ziekteverzuim, de 
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nieuwe wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 van toepassing wordt, en de leeftijdsopbouw van het 
personeelsbestand. Voor 2020 stroomt 20% van de FTE’s uit. 
Dit geeft ruimte voor de inhuur van jonge leerkrachten waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de 
opleiding en coaching van hen.  
 
De individuele MR-en gaan na de presentatie uit elkaar om het bestuursformatieplan te bespreken. De 
vergadering met GMR-MR wordt om 21.30 uur beeindigd. De MR-leden gaan weg. 
 
De GMR leden kunnen nog niet instemmen met het bestuursformatieplan. Er zijn nog MR-en die het met hen 
achterban willen bespreken. We maken de volgende afspraken: 
 

 Indien er nog vragen zijn: 
o Sturen naar Frank van den Born die ze verzameld en aan HD stuurt. Binnen 3 weken na 21 

april = voor 12 mei a.s.) 
o HD beantwoord vragen uiterlijk 26 mei 2015. 

 
 
 
 
 
 
4.  Sluiting vergadering 

FvdB sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 

Vergaderschema volgende vergaderingen 
 

Datum Locatie  Onderwerp 
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) 

21-4-2015 
CAO-overlegmodel Oudergeleding: unaniem advies om te kiezen voor overlegmodel 

Personeelsgeleding: unaniem gekozen voor overlegmodel. 
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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 

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 

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  



 

 

 
 
 
 
 
 
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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