
 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 12 maart 2018 
Tijd: 19.30+ uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Michiel Bakker  Notulist:     Kitty vd Zanden 

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

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

 Opening informatief deel  

 Taalklas op de Heydonck: 
- Naar aanleiding van de vorige vergadering komen we hier op 

terug met CvB erbij. 
- In september zaten er binnen de stichting 8 Syrische kinderen 

op verschillende scholen in Best. Deze kinderen kregen 2 uur in 
de week extra taalonderwijs. 

- CvB is in gesprek gegaan met de gemeente: weinig draagvlak, 
duurt lang, misschien in de toekomst wel iets regelen. 

- Er is toen een werkgroep gestart→ de uitkomst van deze 
werkgroep was de vorming van een taalklas. De locatie zou 
Heydonck worden ivm leegstaande lokalen.  

- Na de kerstvakantie is de groep opgestart. Deze is begroot op 
basis van zware middelen.  

- 2 leerkrachten staan op deze groep. Op dit moment 8 
leerlingen, groeit naar 11 leerlingen 

- Er is een tussentijdse evaluatie geweest. Het is op dit moment 
zwaar voor de leerkrachten, school en kinderen. 

- Er zijn naast de taalbarrière andere problemen: vooral de 
trauma’s die kinderen hebben, hebben aandacht nodig. 

- Weer een gesprek met de gemeente gehad dat er hulp nodig is 
voor traumaverwerking. Die gaan onderzoeken wat mogelijk is. 

- Het is een zorgelijke situatie: cultuurverschillen zijn groot, 
ouders willen niet accepteren, integratie is nodig. 

- Op de achtergrond word er hard gewerkt om problemen op te 
lossen en integratie te bevorderen. 
 

Bestuur analyse: 
We krijgen de bestuur analyse te zien. Het CvB heeft op basis van 
gesprekken, indrukken, feiten SWOT analyses gemaakt op het gebied 
van:  

- Strategie en Beleid 
- Onderwijs en Kwaliteit 
- Personeel, Organisatie en Professionalisering 
- Finance, Planning en Control. 

Het CvB heeft nu een goed beeld van de organisatie. Vanuit deze 
analyse zullen punten komen die aangepakt moeten worden.  
We komen wel tot de conclusie dat veel van de bedreigingen en risico’s 
voortkomen uit de krimpsituatie.  
De volgende stappen: 

- Prioriteiten stellen 
- Leerkrachtenclub op de hoogte stellen. (Wie heeft hier interesse 

in) 
 
Pilot schoonmaak: komen we volgende vergadering op terug ivm tijd 

 



Werkdrukakkoord: 
Afgesproken tussen de vakbonden en het ministerie. Hierin ligt een 
grote rol bij de scholen en de MR. De besluiten moeten op de scholen 
genomen worden. CvB zet informatie op sharepoint voor de GMR leden. 
Onze taak is het verspreiden onder je eigen team/MR.  
 

 Huishoudelijk- en medezeggenschapswerkdeel  

 Nieuws van de scholen/mededelingen/ rondvraag: 
- Geen nieuws van de scholen 
- Michiel wil een adres/telefoonlijst voor de GMR samenstellen. 

Michiel stuurt hierover een mail. 
- Budget van de GMR: vrij laag, afgelopen jaren 

 
Evaluatie scholing 
Scholing geweest op 5 maart: Zijn er reacties?: 

- Goede reacties 
- Bruikbare informatie 
- Sommigen hadden meer info verwacht over financiële stukken 

 
Evaluatie vergaderingen, frequentie en vergaderdag 
De dagen en de frequentie is goed. Michiel maakt een nieuwe planning 
voor 2018-2019 
 

 

 Besluitvormend deel  

 Notulen vergadering 30 januari: 
Goedgekeurd 
 
Agenda volgende vergadering: 

- Pilot schoonmaak 
- Meerjarenformatieplan 
- Mobiliteitsbeleid → formatie 
- Werkdrukakkoord 

 

 
 

----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 

12-03-2018 Adres/telefoonlijst GMR Michiel zsm 

12-03-2018 Stukken werkdrukakkoord op sharepoint CvB zsm 

12-03-2018 Planning GMR 2018-2019 Michiel Mei 2018 

 
Kitty van der Zanden 
20-03-2018 


