
 

 

Datum vergadering 25 november 2015 OBS Graswinkel 

Aanwezig: Linda Kirkels-Janssen (LK), Henk Derks (HD), Jolanda Peters-van Nieuwenhoven (JP); 

Maria Gubbels-Korten (MG), Sonja Ruyten (SR), John Smolenaers (JS), Silvia Stultjens 

(SS), Greg Buchardt (GB) en Reggy Mennen (RM); Kirsten Born (KB) 

Afgemeld: Reggy Mennen (RM), Mark Kuper (MK), Esther Houtappels (EH)  

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
OBS Graswinkel is bezig met het opstellen van taakbeleid. Daarin wordt tevens bepaald wie lid wordt van de 
GMR. Tot die tijd nemen ze per toerbeurt deel. Het is nog niet bekend of Roy Veugelers als ouder deelneemt 
aan de GMR. 
 
2. Notulen vorige vergadering  
De notulen van september 2015 worden goedgekeurd. De vraag wordt gesteld hoe het zit met de dossiers 

bij OSG. HD licht toe dat de dossiers komende week opgehaald worden bij OSG en dat hopelijk 
daarmee archief inzake personeelsdossiers weer volledig is. 

  
3 Update ontwikkelingen 
HD geeft een update over de ontwikkelingen 

 Gesprek met Inspectie. Op 20 november is er een gesprek geweest met de inspectie.  
o Kwaliteitsrapportage. In het eerste gedeelte werd met de interne begeleiders de 

kwaliteitsrapportage besproken. Dit is een rapportage die voor elke school moet worden 
opgesteld. De kwaliteit van deze rapportage is de afgelopen 3 jaar toegenomen maar er zijn 
behoorlijke verschillen tussen de 7 scholen. Bij alle rapportages geldt dat het meer concreet 
moet worden uitgeschreven. Met name in de vorm van analyse en conclusie (bijv… we zien 
populatie veranderen: waar zie je dit aan en wat zijn gevolgen hiervan etc) . De rapportage 
moet tot stand komen door samenwerking binnen het team. Er is een actie uitgezet om dit 
samen met de IB-ers te optimaliseren. Er wordt een vraag gesteld over deze 
kwaliteitsrapportage. HD geeft aan dat deze rapportage jaarlijks met de MR moet worden 
besproken. Dit is op merendeel van de scholen echter niet het geval. HD zal dit meenemen 
naar het BMT. 

o Bespreking individuele scholen: na dit eerste gedeelte werd samen met de bestuurder de 
individuele scholen besproken. Alle scoren ‘groen’. Maar door grote verschillen tussen de 
scholen is CITO toets niet altijd de beste meetlat. Hoe ga je op je afgestemde populatie om 
toegevoegde waarde op te leveren. De lat moet omhoog. Het toezichtkader is aan het 
wijzigen. De afgelopen jaren lag de nadruk met name op opbrengsten (CITO) hetgeen is 
doorgeslagen. Er moet meer aandacht komen op (voor) de 21

e
 eeuw skills. Deze gaan een 

grotere rol spelen. Wat doe je als school hieraan?  

 Onderwijs aan nieuwkomers (vluchtelingen). Laatste punt is het onderwijs aan nieuwkomers. Het 
duurt (te) lang voordat dit binnen Weert van de grond komt maar afgesproken is dat er na de 
kerstvakantie hoe dan ook onderwijs gegeven gaat worden. Het betreft 9 groepen en in totaal 137 
kinderen (met name Syrische). Er is een projectorganisatie opgericht in samenwerking met 
Meerderweert, Mozon en Eduquaat. 2 kwartiermakers zijn fulltime aangesteld. Impact op bestaande 
organisatie is beperkt (kinderen komen niet op bestaande scholen) maar er zullen wel leerkrachten 
zijn die vanuit bestaande scholen naar deze school (Koala) gaan. Pas als kinderen een definitieve 
verblijfstatus krijgen en in Weert komen wonen dan zullen ze doorstromen naar bestaande scholen. 
Voorzieningen zijn er, denk bijvoorbeeld aan NT2 (Nederlands 2

e
 Taal) klas en het busje. LK geeft 
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aan dat haar ervaring is dat deze kinderen een verrijking zijn voor de klas, ondanks het feit dat ze 
ook de nodige aandacht nodig hebben. Er zullen naar verwachting zo’n 4 FTE vanuit Eduquaat 
doorstromen naar Koala. 

 Personeel:  
o Er ontstaat vacatureruimte binnen Eduquaat omdat leerlingenaantallen niet teruglopen zoals 

verwacht in combinatie met vertrekkende medewerkers. 
o Vervangers werden in verleden niet beoordeeld. Dat vindt momenteel wel plaats waardoor 

we kunnen kijken of iemand geschikt is voor ontstane vacatures. Iemand kan prima een dag 
iemand vervangen, maar minder geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan een team. Het 
is belangrijk dit allemaal inzichtelijk te hebben.  

o Door de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid zijn er grote uitdagingen op het gebied 
van de tijdelijke krachten. Je mag mensen nog maar 2 opeenvolgende tijdelijke contracten 
aanbieden. Daarnaast vond evaluatie van tijdelijke medewerkers niet plaats. We bouwen 
aan een flexibele schil waarbij we evaluatie van tijdelijke medewerkers ook meenemen. 
Hierbij kijken we ook naar samenwerking met andere partijen in de regio (bijvoorbeeld 
SPOLT). 

 Passend onderwijs: de besturen van de samenwerkende organisaties zitten op 1 lijn. We willen 
feitelijk af van de indicatiestelling maar financiering op basis van professionele vraag om hulp. Hierbij 
spelen de IOT-s een heel belangrijke rol. Zij zijn de sleutel tot het budget.  

 
 
4.  Koersplan 
Op verzoek van de Raad van Toezicht zijn wijzigingen doorgevoerd in het Koersplan. Het is nu opgezet 
vanuit 3 lijnen: 

 Kwaliteit 

 Flexibilisering 

 Van binnen naar buiten. 
 
HD neemt het koersplan aan de hand van deze 3 lijnen met GMR door. Hij zal dit koersplan ook gaan 
presenteren aan alle teams. In maart/april zal dit binnen GMR geëvalueerd worden.  
 

 
5.  Scholingsplan 
Het scholingsplan is er nog niet. Men is druk bezig met een inventarisatie. Tot nu toe kwam de vulling van 
het scholingsplan teveel vanuit de directeuren. Dit moet wijzigen naar de leerkrachten en onderdeel zijn van 
de POP. Er zijn 2 ontwikkelingen Horizonte en didactisch coachen. 
Eduquaat wil niet meer conform voorgaande jaren scholing verplicht stellen (bijv. Eduquaat academie). Dit 
moet echt komen door de leerkrachten op basis van intrinsieke motivatie. 
Jan Teensma coördineert dit binnen Eduquaat. Hij zal gevraagd worden om dit in februari 2016 te 
presenteren. 
 
Er komt geen centrale training voor overblijfouders. 

 
6.  Leraarondersteuner  
GMR heeft bij agenda een functiebeschrijving gekregen voor de leraarondersteuner.  
Binnen Eduquaat is er momenteel geen echt functiehuis. Er is specifiek behoefte aan een extra profiel 
tussen leerkracht (schaal 6) en onderwijsassistent (schaal 4). Het is iemand met een denkniveau leerkracht 
die klassen zelfstandig draait maar niet de verantwoordelijkheid heeft van een leerkracht. Momenteel zijn er 
binnen Eduquaat 2 personen die in dit profiel passen.  
Er ontstaat een discussie over het functiehuis etc. Besproken is om op de agenda van januari dit specifieke 
onderwerp inzake functiehuis (ontwikkelingen etc) te plaatsen. 
 
Het profiel voor de leraarondersteuner wordt goedgekeurd. 
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7.    Activiteitenplan GMR 

 JS wordt benoemd als lid van de treasurycommissie van Edquaat onder voorbehoud van 
goedkeuring door zijn werkgever. 

 De ondersteuningsplanraad heeft nog steeds geen nieuw lid. Sylvia zal overleggen met Nelly over 
stuk voor de OPR. Zij zal dit rondsturen (gedaan). Via de directeuren zal een oproep worden gedaan 
voor een OPR lid aangezien dit tot op heden nog niet gebeurd is. 

 
8.    Rondvraag 

 Taakbeleid evaluatie overleg is gepland voor 16-12-2015. Door vertrek van Jacco en Frank zijn er 
minder deelnemers. Er wordt besloten geen nieuwe leden eraan toe te voegen. Er zal volgende 
vergadering een terugkoppeling worden gegeven.  

 Hoe zit het met Arbo en RIE ? HD zal dit bespreken in BMT en een actieplan opstellen. Dit zal 
besproken worden op een van de volgende vergaderingen. 

 LK heeft activiteitenplan opgesteld. Voor januari 2016 zal het jaarverslag op de agenda staan.  

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

Vergaderschema volgende vergaderingen 
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. 

25-11-2015 
Functieprofiel 
leraarondersteuner 

Functieprofiel voor leraarondersteuner wordt goedgekeurd.  

25-11-2015 
Treasurycommissie Benoeming John Smolenaers als lid van de treasury commissie onder 

voorbehoud van goedkeuring door zijn werkgever. 

 
 

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 closed 

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 open 

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

HD 25-11-2015 open 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
ouderbetrokkenheid. 

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

HD 25-11-2015 closed 

25-11-
2015 

Kwaliteitsrapporta
ge scholen 

In BMT bespreken dat kwaliteitsrapportages 
jaarlijks aan MR moet worden opgeleverd en 
besproken 

HD 30-1-2016 open 

25-11-
2015 

Agenda -
Koersplan 

Evalueren van koersplan: wat gebeurt er op 
de scholen 

HD 30-4-2016 
open 

25-11-
2015 

Agenda – 
scholingsplan 

Jan Teensma uitnodigen voor GMR 
vergadering februari: presentatie van 
scholingsplan 

HD 30-1-2016 
open 

25-11-
2015 

Agenda – 
functiehuis 

Op agenda voor Januari 2016:  
functiehuis inclusief lange termijn visie, 
kwalificaties, PT/FT factor etc 

HD 31-1-2016 
open 

25-11-
2015 

OPR 
Verzoek aan BMT om een oproep te doen aan 
ouders voor deelname aan de 
ondersteuningsplan raad 

HD 31-1-2016 
open 

25-11-
2015 

Agenda – 
taakbeleid 

Op agenda voor Januari 2016:  
Taakbeleid evaluatie 

LK 31-1-2016 
open 

25-11-
2015 

Agenda – Arbo en 
RIE 

Op agenda voor april 2016:  
Evaluatie en actieplan Arbo en RIE na 
bespreking met BMT 

HD 30-4-2015 
open 

25-11-
2015 

Agenda – 
jaarverslag GMR 

Op agenda voor Januari 2016:  
Jaarverslag GMR 

LK 31-1-2016 
open 

      

--



 

 

  
 
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 

Kirsten Born kirstenborn@hotmail.com Het Dal Ouder 
(vacature) 

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 info@gbdental.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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