
 

 

Datum vergadering 28 mei 2015, St. Jozef 

Aanwezig: Frank van den Born (FvdB), Hanneke Coolen (HC), Henk Derks (HD), Maria Gubbels-Korten 

(MG), Jacco van Hout (JvH), Linda Kirkels-Janssen (LK), Sonja Ruyten (SR), Silvia Stultjens 

(SS), Carly Teuwen (CT), Marie-André van Tuel (MAvT) 

Afgemeld: Greg Buchardt (GB), Harriet Eggengoor (HE), Inge Mackus (IM), Jolanda Peters-van 

Nieuwenhoven (JP), John Smolenaers (JS), Gert-Jan Verwijk (GJV) 

Notulen Linda Kirkels 

 

1. Opening /toevoegingen 
 
FvdB opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Notulen van 21 april j.l. 

 
- Is de actielijst nog up-to-date? 
- Voorstel: Onderwerp van de 1

e
 vergadering na de vakantie: planning&controle cyclus gekoppeld aan 

jaarplanning 2015-2016. Ook het scholingsplan op Eduquaatniveau kan in deze vergadering aan 
bod komen. 

 
3.   Bestuursformatieplan 

 
- De door de MR- en GMR-leden gestelde vragen zijn voldoende beantwoord in de schriftelijke reactie 

van HD.  
- FvdB geeft aan dat in het bestuursformatieplan bepaalde onderdelen afwijken van hetgeen in het 

koersplan beschreven staat en met de RvT besproken is. 
o De intentie om minder formatie te besteden op directieniveau. 

HD: Op termijn, nu nog niet mogelijk, vraagt om een andere organisatiestructuur. 
o Veranderingen in de IB-structuur.  

HD: Planning <-> Flexibiliteit 
o Inzet van geld voor binnenhouden jonge leerkrachten.  

HD: Er is gekozen om het geld van het herfstakkoord nu nog niet in te zetten. Plannen/geld 
voor innovatie wordt niet gekoppeld aan de formatie. De opdracht aan scholen om creatief te 
denken in het passend maken van het formatieplaatje voor komend schooljaar. 

 
4.  cao: stand van zaken, reacties binnen MR-en 

 
- Dinsdag 2 juni komt de werkgroep cao bij elkaar. 
- Molenakker MR en team overlegmodel 
- Het Dal MR en team overlegmodel 
- Moesel MR overlegmodel, team is bezig met stemmen 
- St.Jozef MR overlegmodel, teamvergadering staat gepland 
- Duizendpoot, Uitkijktoren en Graswinkel nog geen vergadering gehad. 

 
5.  Gesprekkencyclus beoordelingsgesprekken (zie bijlage) 
 
Na de POP-gesprekken en functioneringsgesprekken is de volgende stap in de gesprekkencyclus 
beoordelingsgesprekken. Jan Teensma (Duizendpoot) en André von Berg (Uitkijktoren) zouden 
beoordelingsgesprekken als pilot uitvoeren. Dit is niet doorgegaan.  
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Gesprek over format beoordelingsgesprekken: 
- Tijdvak van 3 jaar, waarom niet 1 jaar? Het betreft een cyclus, ingezette ontwikkelingen komen ook 

in andere gesprekken aan bod. T.b.v. dossiervorming (bij slecht functionerende leerkrachten) is ook 
een ander traject mogelijk met meer of externe beoordelingen. 

- Afspraak: Volgend schooljaar krijgen alle leerkrachten een beoordelingsgesprek, ongeacht waar ze 
nu staan in de gesprekkencyclus. (Niet alle leerkrachten hebben dit schooljaar een 
functioneringsgesprek gehad.) 

- Hoe beoordelen? Functioneer je onvoldoende op C- en D-niveau of alleen op D-niveau? 
Is de totale beoordeling onvoldoende bij 1 D of ook bij meerdere C’s? Afspraak: over een jaar 
evalueren en eventueel bijstellen.  

- Agendapunt: Evaluatie gesprekkencyclus, terugkoppeling van ervaringen met gevoerde gesprekken 
tot nu toe. 

- GMR stemt in met ‘regeling beoordelingsgesprekken’. 

 
6.  Registerleerkracht: welke stappen worden ondernomen 

 
- Wo 28-10-2015 bijeenkomst IPB over personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en leraarregister. 
- Personeelsdossier is aanwezig bij de administratie van de school. Bekwaamheidsdossier is 

eigendom van leerkracht. 
- Leraarregister is vanaf 2017 verplicht. 

 
7.  Planning data volgend schooljaar 

 
- Maandag 14 september 19.30 uur Molenakker. 1

e
 uur met HD, 2

e
 uur zonder HD 

 
8.  Eduquaat 

 
- Bestuursverslag 2014 wordt besproken met RvT. 
- Gesprek met Arbodienst i..v.m. hoog ziekteverzuim. Hoge cijfers deels te verklaren, maar deels ook 

niet nodig. Meer op preventieve kant inzetten. 
- Er komt een scholingsplan. 

o Eduquaat is voornemens de leernetwerken (zoals Jonge Kind en taalnetwerk) voort te 
zetten.  

o Daarnaast scholingsaanbod op Eduquaatniveau (eventueel met Meerderweert) waarbij bijv. 
ICT gekoppeld wordt aan IB, aan taal etc. 

o Mogelijke scholingsonderwerpen: De kracht van de groep, de klas in 2020 
o Gefaseerd aanbod zoals bij Eduquaatacademie heeft voordelen. Leerkrachten die het eerste 

jaar starten enthousiasmeren leerkrachten die het jaar daarop de gelegenheid hebben te 
starten. 
 

9.  Rondvraag 
 
SS: Is het medicijnprotocol door de GMR goedgekeurd? Nog niet alle directeuren hebben actie ondernomen. 
HD koppelt dit terug in het BMT. 
SS: Is er informatie over de cito-uitslag? Het Dal en de Graswinkel zitten met hun gemiddelde onder het 
landelijk gemiddelde (inmiddels is bij Het Dal de definitieve berekening klaar, zij zitten boven de ondergrens. 
Er zijn criteria op basis waardoor sommige leerlingen niet meetellen in de berekening van het gemiddelde, 
bijv. korte tijd in Nederland, laag IQ etc.) HD voert gesprekken met de directies en in september staat een 
gesprek met de inspectie gepland. 
MG: MR-leden hebben de MR-cursus gevolgd. Rekening gaat naar de GMR. 
 
10.  Afsluiting 
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FvdB sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 

Vergaderschema volgende vergaderingen 
 

Datum Locatie  Onderwerp 
Do 18-6-2015 Markeent GMR Reguliere GMR  
Ma 14-09-15 Molenakker GMR - Planning&controle cyclus  

- Jaarplanning ’15-‘16 
- Scholingsplan Eduquaat 

   Nog te plannen themavergadering mobiliteit. 

 
 

Besluitenlijst 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 

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

Personeelsgeleding: unaniem gekozen voor overlegmodel. 
28-05-2015 Notulen Goedkeuring notulen 

28-05-2015 

Regeling 
beoordelings-
gesprekken 

Instemming GMR met daarbij de afspraak dat het document na een 
jaar met de GMR geëvalueerd wordt en bijstelling mogelijk is. 

 
 

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 

Agenda 
Presenteren voor sjabloon voor 
beoordelingsgesprek 

HD 15-1-2015  
28-05-
2015 

Gesprekken-
cyclus  

Evaluatie/terugkoppeling ervaringen 
gesprekkencyclus tot zo ver. 

HD ?  

28-05-
2015 

Beoordelings-
gesprekken 

Evalueren ‘regeling beoordelingsgesprekken 
n.a.v. gevoerde beoordelingsgesprekken in 
schooljaar 2014-2015 

GMR 28-05 2016  

28-05-
2015 

Medicijnprotocol 
Terugkoppeling naar BMT van actiepunten 
n.a.v. protocol  

HD ?  



 

 

 
 
 
 
 
 
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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