
 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 1 november 2016 
Tijd: 20.00 uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Paul Mulder   Secretaris:     Sandra van der Horst  

Aanwezig: Leonne, Jos, Janine, Bianca, Paul, Frank, Harald, Marianne Brugge, Michiel, Iris 
Afwezig: Yvonne, Patricia, Nico 
Afwezig zonder kennisgeving: - 
De Kiezel heeft nog geen ouderlid 

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

 Opening informatief deel  

 Opening 
 
Modelreglement Adviespunt Klokkenluiders  
Standaard regelement. Per school is er een vertrouwenspersoon. De 
stichting heeft een externe vertrouwenspersoon. Kunnen we met dit 
regelement doorgaan en personaliseren?  
 
Leraarondersteuner profiel  
Schaal 7 
Onderwijsassistent profiel 
Schaal 4, leerkracht blijft altijd verantwoordelijk. 
 
Het bestuur informeert de GMR en vraagt om haar mening. De profielen 
komen uit Fuwasys. Wat vinden we hiervan i.c.m. ons functiehuis: 
moeten we een leraarondersteuner toevoegen? Onze 
onderwijsassistenten doen meer als in de beschrijving staat. Bieden we 
ze een doorgroeimogelijkheid? Heeft financiële gevolgen, komt in de 
begroting.  
 
Begeleiding nieuwe leerkracht  
Drie avonden gepland voor de nieuwe collega’s binnen de organisatie. 
De eerste avond is goed bevallen. De onderwijsassistenten gaan op 
eigen initiatief intervisiebijeenkomsten houden. De coaches komen van 
andere scholen binnen het bestuur. De coach en de nieuwe collega 
werken bij voorkeur niet op dezelfde school. Binnen de school heeft de 
nieuwe leerkracht een maatje. De directeur is verantwoordelijk voor het 
aanstellen van het maatje. Het bestuur neemt nieuwe collega’s aan: in 
het kader van mobiliteit moeten mensen kunnen wisselen. Moet er een 
andere beschrijving komen van de BAC-procedure? In de procedure zijn 
de ouders niet meegenomen.   
 
Koersplan – uitwerking met meetbare indicatoren Aanvullingen, ideeën, 
vragen 
Bestuur heeft een filmpje gemaakt, dat komt samen met het koersplan 
op de site. De directeuren staan achter hun indicatoren. Het bestuur wil 
het meetbaar maken. Er zijn ook indicatoren voor ouders. Hoe breng je 
het onder de aandacht bij ouders? Er is een werkgroep bezig met een 
app om ouders meer en beter te bereiken.  
 
Overige zaken 
Allocatie begroting: een tussenstand en de opbouw van de begroting.  
 
 

 
 
 

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


Leonne: Vanuit de MR: Er is een VVE convenant is opgesteld. Dit is een 
beleidsstuk. Komt dit stuk in de GMR? Marianne kijkt het na. 
Lerarenregister nu ook voor leerkrachten. De werkgroep is niet gestart. 
Er is 1 register waar je je moet registreren. Het bestuur heeft hier geen 
zeggenschap over.  
 
Sandra 
Wanneer mag je iemand meenemen naar een gesprek? Dat mag 
eigenlijk altijd maar het gesprek vindt altijd plaats met de werknemer. 
Terugkoppeling gesprekken werkdruk is wel met de directeuren 
besproken. Marianne kijkt op welke manier het teruggekoppeld kan 
worden naar personeel. 
 
Paul 
Verzuimplan i.c.m. wet op de privacy: wat mag je vragen bij een 
verzuimgesprek. Marianne koppelt het terug. 
 
Bianca 
Website van de stichting is geactualiseerd en wordt binnenkort 
gelanceerd. 
 
 

   

   

 Besluitvorming over en informatie van  

 Goedkeuren notulen 20 september 2016  
Plaatsvervangend voorzitter: Michiel 
Goedgekeurd 
 
Cursus G(MR) leden  
Alle medezeggenschapsraden zijn gemaild.  
 
Raad van Toezicht 
3 leden hebben aangegeven te willen stoppen, waaronder het lid dat 
door de GMR voorgedragen is. De GMR mag dus een nieuw lid 
voordragen (hoeft geen GMR lid te zijn). De GMR leden wordt verzocht 
in hun netwerk te zoeken naar potentiele kandidaten. Profielschets en 
aanvullende informatie is na de vergadering gemaild. 
 
Te agenderen punten: - 
 
Vergadering RvT 7 november 19:30 uur. Harald en Frank melden zich af. 
Notulen RvT mailen naar de leden, niet op de site van de GMR zetten. 
 
Nieuws van de scholen   
Paersacker: Sanne is weer begonnen na haar verlof 
Antonius: Pepien is getrouwd. We zitten met drie scholen in één 
gebouw. Ervaringen worden gedeeld. 
 
Rondvraag  
- 
 
Inkoopbeleid: instemming 
Verzuimbeleidsplan: Marianne moet het gedeelte over privacy nog 
terugkoppelen. Deze vraag moet eerst beantwoord worden voor de 

 



GMR instemming verleend. 
Vervangingsbeleid: Instemming 
Mobiliteitsbeleid: Instemming mits de vereiste aanpassingen in het stuk 
zijn doorgevoerd. 

 
 
 
Sandra van der Horst 
02-11-2016 


