
 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 18 juni 2018 
Tijd: 19.30 uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Michiel Bakker  Notulist:     Kitty vd Zanden 

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

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

 Opening informatief deel  

 Concept rapportage inspectie 
- per 1-8-2017 een gewijzigd toezichtkader 
- start was vanuit het bestuurskantoor --> daarna keuze voor Kiezel en 
Klimboom door MT en CvB 
- Voldoende tot goed is de overall beoordeling 
- Goede punten vanuit samenwerking 0-13 bij de Kiezel 
- We missen in ons koersplan een duidelijk eindpunt; wanneer zijn we 
tevreden? Welke doelen horen daarbij? 
- We kunnen bij vragen altijd terugvallen op de inspecteur 
- de kennis delen die in de rapportage staat of de totale rapportage is 
een taak van de directie, maar als MR kun je hem ook op de agenda 
zetten. 
 
Ontwikkel agenda 2018-2020 
- Pedagogisch tact: dat doen wat voor het kind goed is 
- Taal en Rekenen vinden we in het koersplan belangrijk. 
- Socialisatie heeft geen doel, heeft wel veel invloed op kwalificatie. 
- I-coach: didactiek en ICT. Coachingsopleiding. Er heerst onder de 
aanwezigen verwarring over de naam en het doel van de I-coach. 
- Het plan is een vervolg/uitbreiding of aanvulling van het huidige 
koersplan. Veel zaken die daarin stonden zijn overgenomen, daar gaan 
we nu geen veranderingen in aanbrengen. 
- Marieke Snoeks en Roel Timmers worden de begeleiders van de 
Vervangerspool. 
- Alle scholen hebben een plan ingediend voor de Werkdrukgelden. 
- We hebben een flinke discussie over het stuk ICT: doelen zijn nogal 
ambitieus voor 2 jaar, gaan de devices werken, WIFI, enz. CvB geeft aan 
dat een extern bedrijf zich hierover gaat buigen en heeft goede hoop dat 
het stukken beter gaat zijn. Daarnaast moeten problemen op de scholen 
op het gebied van ICT binnen 4 uur worden opgelost. 
 
Bestuursformatieplan 
- we zien graag een tabel leerling/leraar ratio, dit om het feit dat het CvB 
aangeeft dit een belangrijke graadmeter te vinden. 
- verder geen vragen of opmerkingen 
 
Mededelingen 
- CvB is bezig met het inrichten van het bestuurskantoor 
* ondersteuning 
* wat hebben we nog nodig 
* dit in overleg met de directeuren 
- AVG wetgeving --> CvB heeft contact gehad met de 
gegevensbeheerder 

 



- Mobiliteit ziet het CvB graag terug op de agenda. Dit ivm  het nieuwe 
beleid en evaluatie daarvan. CvB heeft al geluiden opgevangen dat het 
op een paar punten niet juist is gelopen, maar daar wordt aan gewerkt.  
 
Incidenten in Best (Wijk Paersacker) 
Vanuit Frank komt de vraag wat het beleid op Stichtingsniveau is? CvB 
geeft aan dat door de recente gebeurtenissen hij van dichtbij heeft 
meegemaakt hoe het binnen de stichting werkt. Er is op een 
procesmatige manier samengewerkt met politie, school, IZAT, sociaal 
maatschappelijk werk. Frank geeft daarna aan dat hij de informatie 
vanuit school minimaal vond. Hij had graag meer informatie gekregen 
over: waar kan ik terecht als ik of mijn kinderen last krijgen van de 
situatie/moeite hebben met de situatie. CvB neemt dit mee.  

 Huishoudelijk- en medezeggenschapswerkdeel  

 Notulen vergadering 15 mei 2018 
goedgekeurd 
 
Nieuws van de scholen/mededelingen/ rondvraag: 
- 25 juni om 19.30 uur gesprek met RvT 
- Kitty blijft komend schooljaar in de GMR, maar geeft wel haar taak als 
secretaris op. Iemand interesse? 
- Yvonne en Leonne stoppen als GMR-lid 
 
Jaarverslag GMR 
Is af en staat op sharepoint 
 
Basismodel/overlegmodel 
Door de Cao-onderhandelingen niet meer nodig om het hier over te 
hebben. 
 
Scholing (G)MR 
Graag doorgeven aan de MR en als je al namen hebt graag doorgeven 
aan Michiel. 

 

 Besluitvormend deel  

 Ontwikkelagenda 2018-2020 
- erg ambitieus 
- eigen weg/keuzes missen we nu heel erg 
- Agenda stuurt wat ons betreft naar een doel 
- Michiel formuleert een verhaal, waarom wij als GMR op dit moment 
geen instemming verlenen aan de Ontwikkelagenda 
 
Bestuursformatieplan 
akkoord 
 

 

 
 

----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 

15-05-2018 Jaarverslag GMR aanvullen met 
agendapunten 

Kitty Zsm  

    

    

 
Kitty van der Zanden 


