
 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 12 april 2016 
Tijd: 20.00 uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Paul Mulder   Secretaris:     Kitty vd Zanden  

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

 Opening informatief deel  

  Meerjarenformatieplan 
RDDF plaatsing staat er nog in, dit ivm afspiegeling voor UWV.  
Stafbureau is administratie op bestuurskantoor 
Lichte zorgmiddelen worden minder, zware zorgmiddelen 
blijven bestaan. 

 Onderzoekstraject samenvoeging Platijn en Wilhelmina 
Per 1 mei volgt er een besluit bij de MR-en. Er ligt dan een 
fusieplan op basis van onderwijsconcepten en visie. Op 25 mei 
zal er een DGO volgen. 

 Kwartaalrapportage RVT 
Verder geen vragen. Fijn dat we dit nu ook ontvangen. 

 Overige zaken 
- Gesprek met oudere personeelsleden staat gepland 
- Werkdrukgesprekken zijn geweest. Mensen voelen zich 

gehoord. De vraag is nu wat gaan we met de info doen? 
- Werkgroep professionalisering is bijeengekomen. Er is een 

voorzet gedaan voor een MR en GMR regelement. CvB kijkt 
dit door en past waar nodig aan. Huishoudelijk regelement 
maken de GMR/MR zelf. 

- Stap 3 van de meldcode komt volgend schooljaar op iedere 
school nog aan de orde. Dit zal een 2 urige bijeenkomst zijn. 

 
 
 

 Huishoudelijk- en medezeggenschapswerkdeel  

  Notulen 22 februari worden goedgekeurd 

 Jaarverslag is gemaild. Ziet er goed uit. Jammer van de missende 
notulen, maar daar kunnen we nu niets meer aan doen. Kan op 
de website. 

 Nieuws van de scholen  
- Antonius: Afscheid genomen van Gerard. Nu druk bezig met 

de samenvoeging van de 3 scholen op de Paardenhei. 
- Heydonck: Ton Paulusse vertrekt per 1 augustus, er komt 

een vacature. 
- Bernardus: continu rooster wordt voorlopig niet verder 

onderzocht. Stemming was 50/50, opkomst was wel goed. 
- Zevensprong: Zijn bezig met onderzoek continu rooster 
- Klimboom: zijn bezig met onderzoek continu rooster. 

Wauwdag gehad: alle kinderen hebben een werkstuk 
gemaakt, deze hebben ze opgehangen in het van 
Abbemuseum, op de bezoektijden waren alle rollen in het 
museum ook bemant door de kinderen. Erg leuke ervaring.  

- Paersacker: Zwangere directeur. Daarnaast 2 daags bezoek 
gehad van de inspectie. We hebben 2 drukke, maar goede 
dagen achter de rug. 

- Platijn: druk bezig met onderzoek fusie, veel druk op 
personeel, ouderavond levert vooral aan de kant van 
wilhelmina ook extra druk op. Daarnaast bezig met 
gepersonaliseerd leren op het gebied van rekenen. Exova. 

 

http://www.stichtingbestonderwijs.nl/index.php


 Post  

 Rondvraag  
Moet nog ingevuld worden. Hier was ik niet meer bij aanwezig ivm 
oppas. 

 Besluitvorming over en informatie van  

   

 
 

----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 
afhandelen? 

15-09-2015   Jaarplan GMR mailen   Paul  

15-09-2015   Stuk over ziekteverzuim schrijven   Patricia  

15-09-2015   Verdieping Functionerings- en 
beoordelingssystematiek   

Patricia  

15-09-2015   actielijst toevoegen aan notulen en agenda    Kitty en Paul   Doorlopend 

15-09-2015   Tijdvak per onderwerp op agenda zetten   Paul Doorlopend 

15-09-2015   Jaarverslag 2014-2015 maken   Kitty 19-01-2016 

12-10-2015   Verklaringenlijst afkortingen begroting   CvB   

12-10-2015   Analyse uitputting    CvB  

12-10-2015   Vastgestelde notulen op site laten plaatsen   Kitty Doorlopend 

12-10-2015   Reglementen GMR tav rolverdeling mailen Paul  
 

voor volgende  
vergadering 

12-10-2015    Inwerken nieuwe leden Paul 1-12-2015 

    

 


