
 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 11 september 2017 
Tijd: 20.00 uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Michiel Bakker  Notulist:     Kitty vd Zanden 

Aanwezig: Nico, Michiel, Kitty, Yvonne, Janine, Frank, Leonne, Jos, Sanne, Willem, Mirjam, Leonie 
Afwezig met kennisgeving: Bianca, Daniëlle 

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

 Opening informatief deel  

 Opening: 
 
Voorstelrondje:  
Alle leden stellen zich aan elkaar voor. Dit ivm nieuwe bestuurder en 
nieuwe leden. 
 
Nieuwe bestuurder. Hoe ziet Willem Kock de GMR? 
GMR is sparringpartner. Vooraf meenemen in besluiten en beleid. 
In februari wil Willem een SWOT analyse van de organisatie hebben 
gemaakt.  
Internationalisering vindt Willem een belangrijk punt, wat zeker op de 
agenda van de scholen moet komen. 

- Teachers4Teachers  
- Uitwisselingen: Paersacker en Heydonck hebben contacten met 

scholen in Engeland. Engelse kinderen komen wel hierheen, niet 
andersom.  

Betrek de wijk, ouders en kinderen bij je onderwijs(visie) 
Leerkrachten betrekken bij conferentie (Londen) 
 
Wat wil de GMR van Willem weten: 
Autonomie van de scholen hoe ga je daar mee om? 

- Verschillen moeten mogen 
- Wat maakt de school uniek 

Mobiliteit belangrijk punt om eens te bekijken. Is de huidige manier nog 
wel geschikt? 

- Willem wil er eerst eens wat meer over weten en komt hier 
zeker nog eens op terug. 

 
Gezamenlijk etentje: 
Michiel mailt datumprikker en regelt locatie 
 
Staking 5 oktober: 

- Scholen dicht     ja 
- Zorgplicht           nee (opvangpartners) 
- Salaris                  ja 
- Schooluren         ja kan iedere school aan voldoen of zoeken naar 

oplossingen binnen studiedagen/vrije dagen 
 

 

 Huishoudelijk- en medezeggenschapswerkdeel  

 Keuze voorzitter: 
Michiel wordt aangenomen als voorzitter. 
 
Goedkeuren notulen GMR 20 juni 2017 
Notulen wordt goedgekeurd 
 

 



Professionalisering GMR: 
- Tropenrooster/slecht weer wat doen we hier mee als stichting? 

Zeker met het oog op de extremere weersomstandigheden die 
we de afgelopen jaren al eens hebben gehad met hoge 
temperaturen. 

- Begroting via cogix, kunnen we dit als GMR nu wel of niet 
bekijken? 

- LA en LB op aparte lijsten qua afvloeiing? Klopt dit en zo ja 
waarom is dit zo? 

- Werkkostenregeling 
- Combinatiefunctionarissen. Welke en waarom deze keuzes? 
- Scholing. Er is redelijke wat gewisseld bij de verschillende MR-en 

en ook in de GMR. Tijd voor weer een scholingsmoment. 
 
Nieuws van de scholen 
KC de Klimboom: Nieuwe naam en nieuw logo. 
Paersacker: de schapen zijn op bezoek geweest. Leerzaam en leuk. 
Zevensprong: Verbouwing?! We hopen dit jaar te beginnen met het 
groot onderhoud. Nu zitten veel klassen al op 1 locatie zodat er zo min 
mogelijk geschoven hoeft te worden tijdens het jaar. 
Antonius: Goed gestart. Klimaatbeheersing is niet goed, ze zijn er mee 
bezig. 
KC de kiezel: Goed begonnen 
Platijn: Kruisbestuiving is begonnen. Leerkrachten zijn gehusseld, 
nieuwe collega’s erbij gekregen. Zomer 2019 waarschijnlijk een nieuw 
gebouw. Kinderen worden gemixt tijdens rekenen, crea en gym in unit 3. 
Heydonck: Goed gestart. Veel nieuwe gezichten. 
 
 
Rondvraag: 
Nico: Ik ben benieuwd hoe de procedure in de BAC is geweest en of die 
prettig was? Kitty geeft aan dat een prettige procedure was. 2 rondes, 
verschillende kandidaten, heel erg correct gelopen. Dit komt zeker door 
de tussenpersoon die ons geholpen heeft in selectie en advies, maar ook 
in het vragenstellen. 
Leonie: De meubels op de scholen? Wat is er nog? Incomplete setjes? 
Misschien goed om weer eens een inventarisatie uit te voeren.  

 
 

----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 

    

    

    

 
Kitty van der Zanden 
15 oktober 2017 


