
 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 30 Januari 2018 
Tijd: 20.00 uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Michiel Bakker  Notulist:     Kitty vd Zanden 

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

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

 Opening informatief deel  

 Mobiliteit: 
Het mobiliteitsbeleid uit 2014 is bewerkt. De aanpassingen zijn gedaan 
ivm geluiden uit het werkveld over Transparantie, Willekeur en 
Procedure. De afspiegeling gebeurt nu volgens leeftijdscohorten. 
Onvrijwillige mobiliteit: geregisseerd  
Vrijwillige mobilitiet: sollicitatieprocedure 
Eigenaarschap ligt bij werknemers.  
De grootste aanpassingen zitten hem in de tijdsplanning, zodat voor de 
meivakantie de vacatures op de verschillende scholen bekend zouden 
moeten zijn. Willem past op bepaalde punten het beleidsplan aan. (blz 
3, blz 4, blz 7) 
 
Invoering Afas insite: 
Vanwege veel papierwerk → graag overgang naar digitale omgeving. 
Digitaliseren van de personele administratie. 
Er is alleen gekeken naar AFAS omdat dit aansluit bij het systeem waar 
we al mee werken: AFAS finance 
Het scheelt veel tijd en de privacy is goed versleuteld. 
De administratieve krachten op de scholen worden ingeleerd.  
 
Uitgangspunten en afspraken vermogensbeheer: 
We hebben een te grote buffer stichtingsbreed. CvB wil terug naar de 
normering vanuit het ministerie, maar dan wel met de volgende punten 
in het achterhoofd: 

- Uitgaven die te maken hebben of voortkomen uit strategisch 
beleidsplan 

- Vermogen hoeft niet meer te groeien, maar moet niet alleen 
maar naar personeel gaan. 

- Versterkingsreserve → ivm koersplan 
- Op bestuursniveau 

De inzet van zware middelen gaan scholen verantwoorden in het 
jaarverslag van de betreffende school. De controller van de stichting 
houdt op de achtergrond de scholen in de gaten. (3 a 4 keer per jaar een 
gesprek met de directeur.) 
 
Vakantierooster 
Vakantierooster wordt besproken, weinig tot geen vragen. Hier kunnen 
de scholen mee aan de slag voor het inplannen van studiedagen en 
roostervrije dagen. 
 
Bewegingsonderwijs: 
Er zijn nu 2 gymdocenten aangenomen op de Kiezel en de Klimboom. 
Deze staan niet genoemd in het functieboek. Toch heeft CvB 
toestemming gegeven ivm: 

 



- Vernieuwing van gymlessen 
- Werkdrukvermindering 
- Ict/media in de gymlessen 

Daarnaast komt steeds vaker de vraag waarom wel 
combinatiefunctionarissen cultuur en niet bewegingsonderwijs. Volgens 
CvB moet een combinatiefunctionaris de persoon zijn die verbindingen 
maakt tussen scholen en verenigingen. Die zorgt voor naschools aanbod 
en aanbod op school. Op dit moment werken de zgn 
combinatiefunctionarissen nog niet. Ze willen bij gemeente hier wel 
naar toe werken. 
 
Mededelingen: 

- Met 24 personen naar Londen geweest. 2 dagen workshops en 
sprekers. 1,5 dag scholen bezoeken, 0,5 dag IT Beurs.  
Sprekers waren wat minder, sfeer was goed, terugkoppeling zal 
komen per school. 

- Inspectie gaat een bestuursonderzoek doen van half maart tot 
half april. Ze zullen gesprekken houden met CvB, controller, PO, 
MT en GMR. Per school zorgt de directeur voor een jaarverslag. 

- Aanvangstijd van de vergaderingen op verzoek van Willem 
vervroegen naar 19.30 uur. Dit komt niet voor iedereen goed 
uit, maar we gaan zien of dit werkt. Dus volgende vergadering 
starten om 19.30 uur 

- Facebook: vaak foto’s online op stichtingspagina. Wordt hierbij 
rekening gehouden met de privacy? Ja wordt altijd gecheckt. 
Leerkrachten weten vaak feilloos te zeggen wie wel en niet op 
facebook mogen. 

 Huishoudelijk- en medezeggenschapswerkdeel  

 Nieuws van de scholen: 
Paersacker: Leerkracht na kerst weggegaan. Intern opgelost. Vele zieken 
en mensen die naar Londen gingen. Na carnaval komt er pas een nieuwe 
leerkracht voor de groep. Hard werken en veel intern oplossen. 
 
Zevensprong: Verbouwing is voorlopig van de baan. Zijn met gemeente 
aan het kijken of er mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. Er wordt een 
nieuw traject opgestart. Leerkrachten, MR en ouders zijn hier blij mee. 
 
Platijn: nieuwbouw loopt nog steeds vertraging op.  
 
Kiezel/Klimboom: Nieuwe gymleerkrachten.  
 
Heydonck: Taalklas gestart na de kerstvakantie. Inmiddels 8 kinderen. 
Loopt niet lekker met andere ouders. Van wie is de 
verantwoordelijkheid? CvB, leerkrachten, MT, MR. Wij denken als GMR 
dat de verantwoordelijkheid bij het CvB ligt, omdat alle 
vluchtelingenkinderen uit heel Best daarnaartoe gaan. 
 
Wie wil er aansluiten bij het gesprek met de inspectie 12 april van 
15.30 – 16.30 uur. Michiel, Leonie, ……. Nog graag opgeven. 
 
De mail van de scholing die verzet is heeft iedereen ontvangen. 
 
Rondvraag: 
Kan iedereen eens kijken bij de MR en vragen naar de stukken: 
Jaarplanning en Huishoudelijk Regelement 

 



Kunnen we de schoonmaak niet gezamenlijk inkopen? Is dit niet 
goedkoper. Frank geeft aan dat dat kan, maar je moet uitkijken zeker bij 
schoonmaak dat het niet Europees aanbesteed moet worden, omdat 
bedrijven dan vaak veel bieden, maar het uiteindelijk niet waar kunnen 
maken. Je wilt dat de schoonmaak goed gedaan word. Dus misschien is 
ieder voor zich of met 2 scholen samen beter. 
 

 Besluitvormend deel  

 Notulen vergadering 20 november: 
Goedgekeurd 
 
Instemming: 

- Mobiliteitsbeleid: met de aangegeven aanpassingen akkoord 
- Vakantierooster: akkoord 

 
Advies: 
Afas insite: Goede manier, digitaal, overzichtelijk 
Vermogensbeheer: Goed dat er weer investeringen mogelijk zijn voor de 
kinderen en de klassen. Goed dat er controle wordt uitgevoerd door de 
controller. 

 

 
 

----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 

    

    

    

 
Kitty van der Zanden 
15 Februari 2018 


