
 

 

Datum vergadering 24 mei 2016 (Sint Jozef) 

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

Maria Gubbels-Korten (MG), Sonja Ruyten (SR), Silvia Stultjens (SS), Mark Kuper (MK); 

Frank van den Born (FvdB); Esther Rutten (ER) Koen Kodde (KK); Daan ?? en Marjo 

Knabben (MKn) 

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: 

 Koen Kodde (MR lid Uitkijktoren) komt meeluisteren.  
 
2. Notulen vorige vergadering  
De notulen van de vergadering van 16 maart worden goedgekeurd. Er worden nog gevraagd hoe de diverse 
scholen die nu geen 26-urige lesweek hebben het vakantierooster hebben opgelost. 

 MR-en van Brede School Moesel en Duizendpoot hebben akkoord gegeven met een extra kwartier 
les op de woensdag. 

 MR van Sint Jozef heeft akkoord gegeven op dagelijks 5 minuten eerder starten. Momenteel inloop 
vanaf 8.35 uur en start om 8.45 uur. Wordt vanaf komend schooljaar inloop 8.30 uur en start 8.40 
uur. 

 
3 Bestuursformatieplan 
Door de MR van BS Moesel en De Uitkijktoren zijn naar aanleiding van het bestuursformatieplan een aantal 
vragen gesteld aan de GMR en bestuurder. 

 In hoeverre zijn de risico’s van vervanging na 1 juli 2016 in verband met WWZ afgedekt. HD geeft 
aan dat dit een zorgvuldig afgewogen proces is waarbij risico’s zo goed mogelijk zijn ingecalculeerd. 
Op een aantal punten betekent dit mogelijk dat vervangingen voor 1 juli worden stopgezet en er een 
andere vervanger wordt ingezet, dan wel vindt inzet op basis van reeds bestaande verplichtingen 
plaats. De vervangingen zijn nauwgezet in beeld gebracht en er zijn goede risico-inschattingen 
gemaakt. Dit is echt maatwerk. 

 Hoe zit het met de afvloeiing van de Koalaschool. Momenteel zitten er minder leerlingen. Wat 
betekent dit voor Eduquaat. HD geeft aan dat er momenteel inderdaad minder leerlingen zijn. Door 
een verbouwing zijn er nu 800 opvangplaatsen in plaats van de geplande 1000. Weert is bedoeld als 
opvang voor gezinnen. Verwachting is derhalve dat daling in leerlingenaantal tijdelijk is.. 
Desalniettemin zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de personeelsleden. Indien er leerkrachten 
niet meer ingezet kunnen worden dan vloeien deze terug naar de ‘oude werkgever’. De 
leidinggevende bepaalt wie er afvloeit binnen Koala.  Leerkrachten zijn bekend met het feit dat ze 
geen terugkeergarantie hebben op hun oude positie.   

 De MR van Moesel had wat vragen over toelichtingen op kostenposten (IT kosten, bovenschoolse 
kosten). Inmiddels is de begroting 2016-2017 nagestuurd waarin deze specificaties zijn opgenomen. 
De directeuren hebben alle details en moeten de MR-en kunnen voorzien van deze toelichting 

 
De oudergeleding heeft adviesrecht inzake het bestuursformatieplan en geeft een positief advies. De 
personeelsgeleding heeft instemmingrecht en verleent instemming. 
 
HD licht nogmaals toe hoe het zit met het vervangingsfonds. Eduquaat gaat in samenwerking met een aantal 
stichtingen in Midden Limburg  de vervangingen coördineren. Iedere stichting heeft zijn eigen 
vervangingspool met medewerkers. Bij tekort in de ene stichting wordt dit aangevuld met beschikbare 
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mensen uit een andere stichting. Dit om inzet en kosten te optimaliseren en het aangaan van verplichtingen 
en risico’s zo klein mogelijk te houden. Men heeft er bewust voor gekozen om dit op deze wijze te doen 
zonder er een stichtingstructuur boven te zetten (minder bureaucratisch). Deze wijze van samenwerken 
vergt wel aanpassingen in contracten etc. Op 2 juni 2016 is er een informatiesessie in Maasbracht over deze 
flexpool. Namens de GMR zullen FvdB en MG (onder voorbehoud) deelnemen. Zij zullen in volgende 
vergadering terugkoppeling hierover geven.   
. 
 
4.  Koersplan 
Om te kijken hoe het koersplan wordt geïmplementeerd binnen de diverse scholen is gevraagd aan scholen 
om een terugkoppeling te geven. Vandaag staan op agenda OBS Graswinkel, OJBS De Duizendpoot en BS 
Het Dal.  
ER geeft een presentatie over OBS Graswinkel. Op Graswinkel is in afgelopen jaar erg veel gebeurd, en is 
onder leiding van nieuwe directeur met het team een nieuwe visie ontwikkeld. Op basis hiervan zijn er een 
groot aantal initiatieven van de grond gekomen die hebben bijgedragen aan een positieve ontwikkeling 
binnen de school die te maken heeft gehad met een moeilijke periode. Een aantal van die initiatieven zijn: 

 Aandacht voor gedrag binnen en rondom school: protocollen en regels hebben geleid tot zichtbare 
verbeteringen. 

 Ouderparticipatie: er is een ouderpanel opgestart met daarin 2 ouders per groep. Hierin wordt 
themagewijs een aantal aspecten met ouders als klankbord gesproken. Wat zijn de wensen/eisen 
en verwachtingen over en weer ? Dit brengt betrokkenheid maar ook nieuwe inzichten. 

 Team: naast teamvergaderingen zijn er nu ook teambijeenkomsten (meer onderwijsgericht) waarin in 
werkgroepstructuur zaken worden besproken en uitgewerkt. Er is een overkoepelende stuurgroep 
die dit naar een ‘hoger’ plan trekt. 

MK geeft een toelichting op De Duizendpoot. Deze school is door ouders opgericht en heeft al een heel 
hoge ouderbetrokkenheid.  

 Eigenaarschap is hier heel belangrijk en al vanaf kleuters voeren zij zogenaamde 
portfoliogesprekken waarin doelstelllingen (wat wil de leerling gaan doen ?), scores en rapporten 
worden besproken (3 keer per jaar 20 minuten na schooltijd). Ouders krijgen informatie vooraf ter 
voorbereiding. Het doelenblad is erg belangrijk. Wat gaat leerling komende periode doen ? 
Daarnaast werkt men met een leerkrachtrapport waarbij leerlingen de leerkracht beoordelen. 

 Lesstof wordt zo veel mogelijk adaptief aangeboden. Werken al geruime tijd met Snappet en dit 
wordt verder ontwikkeld. 

 Teamsessies en teamvergaderingen vinden op regelmatige basis plaats. Niet alleen vergaderen. 
Leerkrachten kijken mee in klas van collega’s (intervisie). 

 Leerlingenraad: er wordt momenteel een leerlingenraad opgezet waarin leerlingen mee mogen 
praten over allerlei onderwerpen van leerstof tot inrichting schoolplein. 

 Maatschappelijke en ouderbetrokkenheid zijn erg belangrijk en blijken bijvoorbeeld uit regelmatig 
bezoek van kinderen aan VISIO (visueel/verstandelijk gehandicapten) en de klankbord groep voor 
ouders. 

 
In verband met tijd wordt besloten om de presentatie van Het Dal door te schuiven naar de volgende 
vergadering. 
 
5.  Tevredenheidsonderzoek 
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken van de scholen zijn beschikbaar en kunnen door de 
directeuren aan de MR-en worden verstrekt. Ze dienen in de MR-en besproken te worden. 
 
HD verwijst naar website www.scholenopdekaart.nl waarop heel veel informatie (Waaronder 
tevredenheidsonderzoeken) te vinden zijn van de individuele scholen. De resultaten van de 
tevredenheidsonderzoeken van OBS Molenakker, OBS Graswinkel, OJBS De Duizendpoot en BS Het Dal 
zijn daar terug te vinden. 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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De samenvatting op stichting niveau is nog niet gemaakt en zal z.s.m door HD worden doorgestuurd naar de 
GMR als deze beschikbaar is. Het is de bedoeling dat de resultaten worden geanalyseerd en waar nodig 
zullen actieplannen worden opgesteld op de verbeterpunten. 
 
 
6.    Bestuursjaarverslag 
Eduquaat is momenteel in de afrondende fase van het jaarverslag 2015 dat voor 1 juli dient te zijn ingediend 
bij het ministerie. 31 mei is een voorbespreking met de accountant (PWC) waarna op 13 juni de bespreking 
met de Raad van Toezicht is waarin het jaarverslag kan worden goedgekeurd. Jaarverslag zal dan tevens 
ter informatie naar de GMR worden verstuurd. Er is geen instemming of adviesrecht. 

 
7.    begroting Koala 
Begroting en concept convenant is met de  agenda van deze vergadering meegestuurd. Raad van Toezicht 
heeft begroting goedgekeurd. GMR heeft geen vragen. 
 
8.    Mobiliteitsplan 
Mobiliteitsplan is 2 jaar geleden opgesteld in een situatie van krimp. Inmiddels is dit volledig achterhaald en 
is het derhalve noodzakelijk dat het geactualiseerd wordt. HD gaat dit actualiseren (eventueel in combinatie 
met strategisch personeelsbeleid).  
Er is afgelopen jaren weinig animo geweest voor vrijwillige mobiliteit. Verplichte mobiliteit werkt alleen indien 
er goede begeleiding wordt gegeven. 
 
9.    GMR vacatures. 
LK vraagt of er leden van de GMR zijn die volgende vergadering afscheid nemen en vraagt aandacht voor 
het grote aantal vacatures binnen de GMR. Er zijn geen leden van de GMR die afscheid nemen. Vacature 
van de personeelsgeleding van Graswinkel zal naar verwachting volgend schooljaar ingevuld gaan worden 
evenals een aantal vacatures van de oudergeleding. 

 
10.    RvT profiel. 
GMR waardeert het feit dat de Raad van Toezicht rekening houdt met het vervangen en heeft het profiel van 
de RvT beoordeeld. Enige opmerking die GMR heeft is dat de zin dat Rvt Lid ‘Principieel voorstander van 
Openbaar en bijzonder onderwijs moet zijn’ bijzonder is. 

 
11.    Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 
 
10.    begroting Koala 
LK sluit de vergadering om 21.30 en bedankt iedereen voor de inbreng. De laatste vergadering vind plaats 
op 23 juni 2016 om 19.30 uur bij Markeent. 
 
 

Besluitenlijst 
 
Besluiten van laatste 2 vergaderingen 

Datum Onderwerp Besluit 
16-3-2016 Vakantierooster Vakantierooster 2016-2017 wordt goedgekeurd  

24-5-2016 
Bestuursformatiepl
an 

Oudergeleding geeft positief advies. Personeelsgeleding verleent 
instemming bij bestuursformatieplan. 

 

Actielijst 
 In deze actielijst zijn alleen nog open acties van vorige vergaderingen opgenomen en de acties van de laatste 2 vergaderingen.  
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Datum Onderwerp Actie Eigenaar Deadline Status 

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 

14-1-2016 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 RIE 

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

HD 14-3-2016 open 

16-3-16 Ouderparticipatie 
Afstemmen met achterban op school welke 
ouderparticipatie onderwerpen zij in kunnen 
brengen tijdens de markt in volgend schooljaar 

ALLEN 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 

24-5-2016 Agenda – flexpool 
Op agenda juni 2016. Terugkoppeling inzake 
informatieavond flexpool in Maasbracht 

FvdB/MG 30-6-2016 Open 

24-5-2016 
Agenda – 
tevredenheidsond 

Op agenda voor eerste vergadering 
2016/2017: resultaten stichting 
tevredenheidsonderzoek (met analyse en 
actie) 

HD 15-10-2016 Open 

24-5-2016 
Tevredenheids-
onderzoek 

Versturen tevredenheidsonderzoek Eduquaat 
aan GMR 

HD 15-10-2016 Open 

24-5-2016 Jaarverslag Versturen jaarverslag aan GMR HD 15-6-2016 Open 

24-5-2016 Mobiliteitsbeleid 
Actualiseren mobiliteitsbeleid naar huidige 
situatie. Daarna bespreken in GMR 

HD 15-10-2016 Open 



 

 

 


