
 

 

Datum vergadering 14 september 2015 Molenakker 

Aanwezig: Linda Kirkels-Janssen (LK), Henk Derks (HD), Maria Gubbels-Korten (MG), Marie-André van 

Tuel (MAvT), Sonja Ruyten (SR), John Smolenaers (JS), Silvia Stultjens (SS), Roy 

Veugelers (RV), Greg Buchardt (GB) en Reggy Mennen (RM). 

Afgemeld: Jolanda Peters-van Nieuwenhoven, Gert-Jan Verwijk, Mark Kuper,  

Notulen Silvia Stultjens 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
HD heeft toevoegingen:  
- Zoals bekend zijn we overgestapt naar het administratiekantoor Amenso, maar nog niet alles is 

overgedragen. De vraag is of dit nog wel gaat lukken. OSG is nl. failliet. De jaarrekening is afgewerkt en 
afgerond, maar alle dossiers liggen er nog. Er wordt volop geprobeerd om de dossiers weer in bezit te 
krijgen, maar als dit niet lukt moet er nog veel werk verzet worden. 

- In Weert zijn inmiddels de eerste asielzoekers gearriveerd. Daarbij zullen ongeveer 300 jongeren van 0 
tot 16 jaar in Weert een (tijdelijke) plek krijgen. Het gaat om vluchtelingen met een status, die in 
Nederland huisvesting krijgen. De besturen Montessori, Meerderweert en Eduquaat hebben samen een 
brief naar de gemeente gestuurd om te laten weten dat er meegedacht wil worden, rondom het 
onderwijs voor de 300 jongeren. Inde wandelgangen wordt er al veel over gesproken. 
Aanstaande donderdag (17 sept) wordt er bij elkaar gekomen om er met elkaar over te praten zodat er 
vrijdag meer duidelijkheid naar buiten kan gaan. Hou hierover de lijntjes kort, kom met vragen naar HD. 
Het is een pittig onderwerp, dus van belang om iedereen in dit proces mee te laten groeien.  

 
2. Presentatie HD  
o Planning & controle cyclus gekoppeld aan jaarplanning ’15- ‘16 

HD verstrekt een nieuwe uitdraai van het koersplan 2015-2019 met de toevoegingen van de GMR. Er 
wordt een presentatie bekeken met als titel ‘Ruimte voor het kind, ruimte voor het onderwijs van 
morgen’. 
De visie van Eduquaat is dat we er zijn voor de kinderen en daarbij toegevoegde waarde kunnen 
leveren. Van het leven van een  kind zijn wij als onderwijzers 20% betrokken bij de ontwikkeling van het 
kind. Daarvoor is goed onderwijs nodig. Goede kwaliteit onderwijs heeft een goede leerkracht nodig. 
Leerkrachten moeten blijven leren, maar wat is een goede leerkracht? Kwaliteit is een interactief begrip 
en wordt van verschillende perspectieven bekeken.  
Kwaliteitscycli is een bekend begrip en beweegt binnen Eduquaat. Ook voor vervangers is 
dossiervorming noodzakelijk. Hanny zorgt ervoor dat vervangers die langere tijd vervangen onder ons 
bestuur hiervoor beoordeeld worden. Er wordt nog gezocht naar een beoordelingsmethodiek. 
Op woensdag 21 oktober is een bijeenkomst over registratieleerkracht. Per 01-01-2017 moet elke 
leerkracht geregistreerd staan. Hiervoor moet ook werkelijk scholing gevolgd worden en studiepunten 
behaald worden met geregistreerde cursussen. Hiermee bouwen leerkrachten een 
bekwaamheidsdossier op. Bij de directeuren bestaat deze registratie al. Alle directeuren van Eduquaat 
staan geregistreerd, maar nog niet alle directeuren voldoen aan de basisbekwaamheid. De directeuren 
die het aangaat zijn daarmee bezig.  
 
De boeken ‘Meester mark draait door’ en ‘De moed van imperfectie’ zijn de uitgangspunten van 
Eduquaat en terug te vinden in het document. We willen ook de ouders betrekken bij de ontwikkeling. 
Een goed partnerschap is pittig. Heel belangrijk dus om in gesprek met elkaar te blijven. 
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o Evaluatie vorig plan: 

Het moeilijke stukje is en blijft de begroting. We geven nog steeds te veel geld uit. Met de nieuwe 
organisatie zou het financieel beter moeten gaan. Het was een van de redenen om destijds over te 
stappen van administratiekantoor.  
 

- De basiskwaliteit van de medewerkers is gegroeid door leernetwerken, Eduquaatacademie, etc. 
- De zorgstructuur is verbeterd. Het IOT is scherper geworden en NT2 is goed opgepakt. 
- Partnerschap omgeving is blijven liggen, (peuterspeelzaal, Humanitas etc.). Hier kan in de komende 

periode nog meer uitgehaald worden. 

- Gesprekkencyclus is opgepakt op de scholen. 
- Bekwaamheidsdossier is achter gebleven. 
- De aanspreekcultuur beweegt op veel scholen al en is zichtbaar verbeterd. 
- De leernetweken komen steeds beter van de grond. 
- OSG is besproken en bijna afgerond. 
- Het Ziekteverzuim blijft te hoog 
- Het weghalen van ‘gedoe’ bij directeuren heeft stappen gezet. De druk is weggehaald en het 

secretariaat heeft al veel over kunnen nemen. 

- Inkoopcontracten zijn herzien en geminimaliseerd. 
 

Voor de komende 4 jaar zijn er 6 speerpunten met verschillende actielijnen uitgezet. Deze zijn uitgeschreven 
in het document. Waar de nadruk komt te liggen is schoolafhankelijk, buiten de punten die schoolbreed 
gedragen dienen te worden. 
De vraag aan de GMR om het document door te lezen en eventuele vragen en/of opmerkingen aan HD door  
te geven voor vrijdag 25 september as. Dan kan het document afgerond worden. 
 
Hoe blijven we dit plan borgen? HD gaat met dit plan naar alle teams en hoopt daarbij de leerkrachten te  
motiveren in de eigen verantwoordelijk. Daarnaast wordt er met het BMT en IOT regelmatig op  
teruggekomen. Er wordt geopperd dat het misschien wel van belang is om er bij elk speerpunt of actielijn  
een naam te zetten met een eventuele tijdaanduiding. Dan is het voor iedereen duidelijk wie waar de  
verantwoording in neemt. Dat wordt meegenomen. 
In de GMR wordt het plan ook met regelmaat teruggebracht en tussentijds geëvalueerd. Dit zou eventueel 
gekoppeld kunnen worden met de GMR bijeenkomst in maart, samen met het BMT en RVT. Dan ontstaat er 
meteen een uitwisseling. Een tweede evaluatiemoment zou de eerste vergadering van de GMR in het 
nieuwe schooljaar zijn. Dan heb je twee momenten, goed verdeeld over het jaar om er met elkaar nog eens 
kritisch naar te kijken. 
 
o Scholingsplan Eduquaat 
Het plan is nog niet concreet. De cursus ‘Sprongen vooruit’ is opgezet.  
Jan Teensma is nog aan het inventariseren wat er leeft en wat de vraag is bij de leerkrachten. Er zijn al wat  
zaken die aan de oppervlakte liggen, maar deze dienen nog verder uitgewerkt te worden. Donderdag 24  
september wordt het opnieuw besproken in het BMT.  
Hoe zit het met de scholing voor overblijfouders en bijvoorbeeld de brigadiers? HD neemt dit punt mee 
Naar het BMT. 
 
3.   Actielijst uit de notulen 

- Engels; Er is geen beleid. Het ministerie komt in december met een nieuw stuk. Nu mag elke school 
dit nog zelf invullen. Voorlopig is dit geen actiepunt voor de GMR. Het komt terug in het koersplan. 

- Planning cyclussen; Er is geen document om dit goed in vast te leggen. Dit is ook niet verplicht. Het 
is al een actiepunt van langere tijd geleden. Er zijn in de tussentijd wel al veel stappen gezet. Het is 
voor nu geen actiepunt meer. 

- Het actiepunt van de brigadiers en de overblijfouders wordt op de agenda van de volgende keer 
gezet. 
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- Het punt van het GMR reglement mag weg van de actielijst. 
- Mobiliteitsbeleid is een reeds behaald punt. Het document is er en zou nog eens besproken worden 

bij de GMR. Het wordt meegenomen voor het komende schooljaar, maar mag als actiepunt 
weggelaten worden. 

- Thema vergadering mobiliteit kan hiermee ook van de actielijst gehaald worden. 
- De OPR heeft nog steeds geen ouder. Hoe wordt een ouder hiervoor benaderd en hoe ziet het 

takenpakket eruit? Is het niet handiger om een algemeen stukje op te stellen en dit in een nieuwbrief 
te zetten van elke school? Het is inhoudelijk niet helemaal helder waar het nu ergens staat. 
Misschien een themavergadering, waarbij Nelly en Thijs Stroeks worden uitgenodigd om te vertellen 
over passend onderwijs en de OPR. De tekst en het profiel liggen er. HD zal deze tekst nogmaals 
meenemen richting de directeuren zodat deze tekst in de nieuwsbrief kan worden opgenomen.  
SS zal als directe collega van Nellie haar benaderen met de vraag wat de vorderingen binnen de 
OPR zijn en of er verder nuttige informatie is. Dit actiepunt blijft staan, maar wordt anders 
omschreven.  

- Medicijnprotocol is afgerond. Geen actiepunt meer!  
 
Er volgt een vraag over de GMR invulling; Wat is de rol van de ouder? Wat mag en wat moet? Daar 
heeft JP ooit een overzicht van gemaakt. De stem en mening van ouders is essentieel ook al mogen ze 
geen advies en stemming geven. Het wordt binnen het hele proces belangrijk gevonden.  
 
Is er behoefte aan een thema avond richting ouderbetrokkenheid, met de GMR en ouders? Het zou mooi 
zijn als Eduquaat dat zou organiseren, en de GMR hierin een profiel krijgt. Maar moet dit wel Eduquaat 
breed gedragen worden of is het iets wat per school opgepakt dient te worden. Er zijn veel verschillen 
per school hoe er omgegaan wordt met ouderparticipatie. Is het dan wel school overstijgend nodig of is 
het niet beter om een krantje/ brochure te maken? HD zal dit terugkoppelen naar de directeuren en komt 
terug met een voorstel in welke vorm dit uitgedragen kan gaan worden. Het is een speerpunt van het 
koersplan.  

 
 
4.  Vergaderplanning 
LK komt met een voorstel van vergaderdata en –locaties. Dit voorstel is opgenomen onderaan dit verslag. 
5 Vergaderingen zijn er gepland en één als extra reserve. 
 
Er zijn nog enkele vacatures voor de GMR. 
Reggy neemt plaats in de GMR als personeelsgeleding van OBS De Uitkijktoren. 
Carlie is gestopt en daarvoor komt Mark als personeelsgeleding van de  Duizendpoot.  
(m.kuper@ojbsdeduizzendpoot.nl) 
Als ouder van Brede school Moesel is vandaag Roy Veugelers aanwezig. Roy is nog oriënterend en bij de 
volgende GMR vergadering zal deze vacature een definitieve invulling hebben.  
 

 
5.  Jaarplan GMR 
De actielijst is hiervan een onderdeel.  
Het activiteitenplan is doorgestuurd en uitgereikt. N.a.v. deze vergadering wordt een vernieuwde versie 
gemaakt. Deze ontvangen we voor de volgende vergadering via de mail. We dienen dit door te lezen en 
komen er de volgende vergadering op terug. 
 

 
6.  Verkiezingen GMR 
Voorstel tijdspad verkiezingen. Het zou om de 3 jaar moeten gebeuren. Wat gaan we doen? 
We besluiten dit alleen te doen voor scholen waar vacatures zijn. Die scholen stellen zelf een tekst op en 
stemmen hierover. 
 

mailto:m.kuper@ojbsdeduizzendpoot.nl
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7.    Rondvraag 
LK  GMR personeelsgeleding stuurt de verslagen door naar de directeur van de school. Is het niet handig 

om bij de definitieve notulen de directeuren in een mailinglist te zetten? Dat wordt vanaf dit 
schooljaar toegepast. 

LK  Op het activiteitenplan reageren we de volgende vergadering. 
GB  Even aandacht voor het asociaal parkeergedrag rondom de scholen. Het nu ook een landelijk issue. 

Het lijkt het beste te werken wanneer de kinderen zelf de asociaal parkeerders hierop aanspreken. 
Dit doormiddel van briefjes, zelfgemaakte verkeersborden etc. En dit met regelmaat laten 
terugkomen op en rondom de school. 

 
8.    Sluiting vergadering 
LK sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 

Vergaderschema volgende vergaderingen 
25-11-2015 GMR    Graswinkel 
14-01-2016 GMR   Moesel 
14-03-2016 GMR-BMT-RvT  Duizendpoot 
20-04-2016 GMR-MR  Uitkijktoren 
20-05-2016 GMR   St. Jozef 
23-06-2016 GMR   Markeent 
 
 

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. 

14-9-2015 
GMR verkiezingen Dit gebeurt alleen op de scholen waar een vacature is en wordt door 

de school zelf afgehandeld met eigen tekst en stemming. 

 
 

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 

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

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

HD 25-11-2015  

14-9-2015 OPR (ouder) 

Informatie van de stand van zaken binnen de 
OPR verzamelen. Een duidelijke omschrijving 
van de OPR opnemen in de nieuwsbrief om 
een ouder te vinden. 

HD/SS 25-11-2015  

14-9-2015 Ouderparticipatie 
In BMT wordt overlegd in welke vorm we 
ouders willen informeren over onze visie op 
ouderbetrokkenheid. 

HD 25-11-2015  

14-9-2015 Koersplan 
Noteren van verantwoordelijken bij actielijnen 
koersplan 

HD 25-11-2015  



 

 

 
 
Bijlage CONTACT GEGEVENS GMR LEDEN 
 

NAAM E-MAIL SCHOOL ROL 

Linda Kirkels-Janssen l.janssen@bs-hetdal.nl  Het Dal Personeel 
(voorzitter ) 

Marie-André van Tuel m.vantuel@bs-hetdal.nl Het Dal Personeel 

VACATURE MR-leden per toerbeurt 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 

VACATURE  Brede School Moesel Ouder 

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

John Smolenaers john@smolenaers.email  OBS Molenakker Ouder 

VACATURE Waarschijnlijk MR-personeelsleden 
per toerbeurt 

OBS Graswinkel Personeel 

Esther Houtappels j.a.h.w.houtappels@weert.rabobank.nl  OBS Graswinkel Ouder 

Mark Kuper m.kuper@ojbsdeduizendpoot.nl OJBS De Duizendpoot Personeel 

Greg Buchardt gregbuchardt@concepts.nl  OJBS De Duizendpoot Ouder 

Reggy Mennen r.mennen@obsdeuitkijktoren.nl  OBS De Uitkijktoren Personeel 

VACATURE  OBS De Uitkijktoren Ouder 

    

Henk Derks  CVB@eduquaat.nl   Bestuurder 
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