
 

 

Datum vergadering 16 maart 2016 (Markeent) 

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

Maria Gubbels-Korten (MG), Sonja Ruyten (SR), Silvia Stultjens (SS), Kirsten Born (KB) ; 

Mark Kuper (MK); Frank van den Born (FvdB) 

Afgemeld: Greg Buchardt (GB); John Smolenaers (JS), Esther Houtappels (EH); 

Notulen Jolanda Peters 

 

1. Opening /toevoegingen 
LK opent de vergadering en heet iedereen welkom met name de mensen die eerste keer aanwezig zijn: 

 Frank van den Born die als vertegenwoordiger van personeel weer deelneemt namens OBS 
Duizendpoot. 

 
2. Notulen vorige vergadering  
De notulen van de vergadering van 14 januari 2016 worden goedgekeurd indien 2 aanpassingen worden 
doorgevoerd: 

 HD zal aandacht vragen voor taakbeleid in de weekopener voor BMT en stafafdelingen. 
 
3 Oudeparticipatie 
LK geef aan dat er een eerste overleg is geweest over de thema-activiteit voor volgend schooljaar inzake 
ouderparticipatie. Het idee is: 

 In een marktvorm met kraampjes ouders van de diverse scholen informatie laten verschaffen over 
wat zij doen aan ouderparticipatie.  

 De ‘bezoekers’ van de markt lopen dan langs de kraampjes zodat ouders in kleine groepjes 
informatie kunnen geven en vragen beantwoorden. 

Vraag is aan de GMR leden om bij hun achterban te informeren: 

 Onderwerpen inzake ouderbetrokkenheid (wat doen ze op school en hoe?). Input graag leveren bij 
volgende GMR vergadering.  

 
4.  Vakantierooster 2016-2017 
HD informeert dat het vakantie rooster is afgestemd met voortgezet onderwijs en Meerderweert. Met 
Voortgezet Onderwijs is afstemming en met Meerderweert in eerste instantie niet. Dit lijkt nu wel het geval te 
zijn. Er is slechts een ‘overschot’ van 1,5 uur indien de schoolweek 26 uur bedraagt. Sint Jozef , OJBS De 
Duizendpoot en Brede school Moesel halen deze 26-urige schoolweek momenteel niet (25.75 uur). Deze 
scholen zijn in overleg met de achterban (via MR) om te kijken of ze de schoolweek uit kunnen breiden met 
15 minuten (bijvoorbeeld op woensdag). Ander alternatief zou dan zijn ergens vakantiedagen ‘inleveren’. Er 
zijn beperkte mogelijkheden voor de studie-uren (buiten geplande verlofdagen zoals bijvoorbeeld kermis, 
sinterklaas of de woensdagmiddagen). GMR keurt het vakantierooster goed.  

 
5.  Begroting 
HD geeft een nadere toelichting op de begroting. Deze is in december niet goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. De begroting diende aangevuld te worden met een meer uitgebreide toelichting. Dit is inmiddels 
gebeurd en begroting is goedgekeurd en ter informatie doorgestuurd aan GMR. Er is nu sprake van een 
behoorlijke overlap aan informatie tussen de begroting (Financieel jaar) en het bestuursformatieplan 
(schooljaar). Een aantal bijzonderheden in de begroting worden toegelicht: 

 Prognose voor leerlingaantallen: blijven op alle scholen nagenoeg gelijk, dit in tegenstelling tot de 
verwachtingen in voorgaande jaren in verband met krimp en ook in tegenstelling tot andere scholen. 
Heel positief dus. 
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 Koala school: de begroting van de Koala is ook aanwezig en wordt volgende keer op agenda gezet. 
Tussen de 3 participerende besturen (Mozon, Meerderweert en Eduquaat)  is een convenant 
gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de onderlinge verhoudingen. Risico zit met name in de 
formatie (4-5 FTE: €300.000) en is te overzien, maar een aantal aspecten is niet geheel 
overzienbaar. Een AZC-kind krijgt in het eerste jaar een vergoeding die vergelijkbaar is met de 
vergoeding voor een kind in het Speciaal Basisonderwijs (ongeveer €9.000). Momenteel loopt er een 
lobby om dit ook door te zetten voor het 2

e
 jaar omdat deze dan halveert. Het effect van de instroom 

van kinderen in regulier onderwijs (bij verblijfsvergunning) zal met name in Weert Zuid plaatsvinden. 
De vraag wordt gesteld of de GMR-en van de andere stichting op eenzelfde wijze geïnformeerd 
worden. Dit is het geval. Het zou wel een idee zijn om een aantal leerkrachten van Koala uit te 
nodigen zodat zij kunnen aangeven wat er leeft / speelt. Dit zorgt er ook voor dat de informatielijnen 
open blijven.  LK zal dit bij Reggy navragen of leerkrachten daar behoefte aan hebben.  

 Vervangingsfonds: door huidig hoge ziekteverzuim is er besloten om in tegenstelling tot berichten 
tijdens vorige vergadering niet uit het vervangingsfonds te stappen. We stappen er naar verwachting 
op 1 januari 2017 uit.  

 
6.    Rondvraag 
In de rondvraag worden de volgende punten besproken: 

 Er loopt momenteel een ontwikkeling in Boshoven waarbij initiatief wordt genomen om sport en 
scholen te centraliseren en te verbinden. 4 april is hiervoor een vergadering en het zou mogelijk ook 
een goed thema kunnen zijn voor de GMR. Thema wordt op agenda gezet voor volgende 
vergadering.  

 HD deelt mee dat voorbereiding inzake het tevredenheidsonderzoek loopt. Enquête wordt rondom de 
meivakantie uitgezet.  

 Inkomende vraag van JS: Er is sprake van een lerarentekort hetgeen afgelopen week in de publiciteit 
is geweest. Tekort werd toegewezen aan de griepgolf maar deze is van tijdelijke aard en zou binnen 
beschikbare capaciteit opgevangen kunnen of moeten worden. De inhoud van communicatie doet 
echter vermoeden dat de achtervang en flexibele schil (te) beperkt is. Daar komt de verwachte 
uitstroom van pensioengerechtigde leraren de komende jaren nog bij. Bovendien is natuurlijk een 
aantal leraren ook overgestapt naar Koala. Ofwel zijn de eerdere aannames rondom ontwikkelingen 
van bezetting nog wel realistisch of moeten deze herzien worden? Deze vraag is tijdens vergadering 
niet behandeld en dient apart behandeld te worden. 

 
7.    Sluiting vergadering 
LK sluit de vergadering om 20.00 uur waarna het themaoverleg inzake leiderschap met BMT, Raad van 
Toezicht en GMR plaatsvind. 
 

Vergaderschema volgende vergaderingen 
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 
16-3-2016 Vakantierooster Vakantierooster 2016-2017 wordt goedgekeurd  

 

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 
25-11- Kwaliteitsrapporta In BMT bespreken dat kwaliteitsrapportages HD 30-1-2016 open 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
2015 ge scholen jaarlijks aan MR moet worden opgeleverd en 

besproken 

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 mei/juni: presentatie van 
scholingsplan 

HD 30-6-2016 open 

25-11-
2015 

Agenda – 
functiehuis 

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

HD 31-10-2016 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 – Arbo en 
RIE 

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

HD 30-4-2015 open 

14-1-16 Koala GMR 

Bespreken met Meerderweert bestuurder hoe 
omgegaan moet worden met 
medezeggenschap inzake Koala ? Is immers 
geen aparte entiteit 

HD 14-3-2016 gereed 

14-1-2016 Begroting 
Begroting na goedkeuring versturen aan GMR 
en toelichten op eerstvolgende GMR 
vergadering 

HD 14-3-2016 gereed 

14-1-2016 Evaluatie 

IT-er vragen om notulen van GMR op website 
van Eduquaat te zetten en op elke schoolsite 
een link naar deze notulen op te nemen (in 
map zodat link blijft werken) 

LK 15-2-2016 gereed 

14-1-2016 Evaluatie 

Opzetten lijst met gemeenschappelijke thema’s 
met bijvoorbeeld Meerderweert ten behoeve 
van besluitvorming of er een 
gemeenschappelijk overleg wenselijk is 

HD 23-6-2016 open 

14-1-2016 Taakbeleid 
Opstellen evaluatie taakbeleid na input vanuit 
BMT (alle 7 scholen) aangevuld met 
aanbevelingen 

Werkgroep 
taakbeleid 

23-6-2016 open 

14-1-2016 Ouder participatie 
Doorsturen presentatie CPS inzake 
ouderparticipatie 

HD z.s.m. open 

14-1-2016 Ouderparticipatie 
Organiseren van thema avond inzake 
ouderparticipatie: gepland in oktober / 
november 2016 

LK/KB 30-9-2016 open 

14-1-2016 MR Cursus 

Inventariseren bij achterban (GMR / MR) of er 
behoefte is aan cursus voor nieuwe leden op 
16 maart a.s. Graag doorgeven aan Mark 
Kuper zodat hij dit kan organiseren 

ALLEN 15-2-2016 gereed 

14-1-2016 MR cursus 
Organiseren MR cursus voor nieuwkomers 
naar aanleiding van input van de diverse 
scholen 

MK 1-3-2016 gereed 

14-1-2016 RIE 

Bespreken verbeterpunt inzake psychosociale 
arbeidsbelasting in BMT (in relatie tot 
ziekteverzuim) en terugkoppelen in volgende 
GMR vergadering. 

HD 14-3-2016 open 

14-1-2016 Vervangingsfonds 

Opstellen beslisdocument inzake uittreding uit 
vervangingsfonds met kosten/baten en risico’s 
ter besluitvorming in eerstvolgende 
vergadering 

HD 14-3-2016 gereed 

14-1-2016 Jaarverslag 
Aanvullen jaarverslag met evaluatie en missie 
en op agenda voor goedkeuring volgende keer. 

LK 14-3-2016 gereed 

16-3-16 Ouderparticipatie Afstemmen met achterban op school welke ALLEN 20-5-2016 Open 
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 
ouderparticipatie onderwerpen zij in kunnen 
brengen tijdens de markt in volgend schooljaar 

16-3-2016 Koala 
Begroting en fact sheet Koala versturen aan 
GMR en toelichting geven tijdens volgende 
vergadering. 

HD 20-5-2016 Open 

16-3-2016 Boshoven 

Informeren GMR over vergadering van 4 april 
inzake sport en scholen op Boshoven. 
Eventueel bepalen of dit een thema wordt op 
een volgende vergadering. 

HD 20-5-2016 Open 

16-3-2016 Bezetting 

Vraag van JS inzake toereikendheid van 
flexibele schil beantwoorden. Zie punt 3 onder 
rondvraag. Graag antwoord rondmailen aan 
gehele GMR 

HD 31-3-2016 Open 



 

 

 
 
Bijlage CONTACT GEGEVENS GMR LEDEN 
 

NAAM E-MAIL SCHOOL ROL 

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

VACATURE-  
Kirsten Born (a.i) 

kirstenborn@hotmail.com  
i.mackus@bs-hetdal.nl  

Het Dal Ouder 
(vacature) 

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. Mail naar 
MR@obsgraswinkel.nl = secretariaat 
Daan Meeuwissen 
dcg.meeuwissen@gmail.com 

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 

VACATURE f.vandenborn@obsdeuitkijktoren.nl  OBS De Uitkijktoren Personeel 

VACATURE  OBS De Uitkijktoren Ouder 

    

Henk Derks  CVB@eduquaat.nl   Bestuurder 

Secretariaat 
(tbv plaatsing website) 

c.beljaars@eduquaat.nl  / 

secretariaat@eduquaat.nl  
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