
__________________________________________________________________________________ 
Notulen GMR d.d. 14 november 2022  Pagina 1 van 5 
 

 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: maandag 14 november 2022 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Bestuurskantoor 

Voorzitter:   Ellen Notulist:     metAstrid 
Aanwezig: Willem (deel 1), Joep, Annemarie, Karen, Linda, Marieke, Ellen (voorzitter), Erwin, 
Desiree, Petra, Jolande 
Afwezig: Paul 

-----NOTULEN----- 
Agendapunt Actie 
1. Informatief deel met voorzitter CvB  
 1. Welkom, agendavaststelling en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur. Desiree en Petra 
worden welkom geheten. Petra kijkt een keer mee.  
 
Voorstel Nico RvT: Vergadermomenten: 
1e vergadering: na jaarvergadering waarin het jaarverslag wordt 
behandeld. Dit is 2e helft van juni. 
2e vergadering: december. 
 
Ellen heeft nog geen reactie ontvangen of het dit schooljaar al ingaat. 
Voorstel januari/februari en dan het einde van het schooljaar. Ellen stuurt 
Nico een bericht (actie). 
 
2. Risicoanalyse         
Met beschikkingen vanuit het rijk (meer dan € 1 miljoen) te veel op 
exploitatie op dit moment. Als Best Onderwijs geen beschikkingen vanuit 
het rijk zou ontvangen zou het om een negatief resultaat van € 40.000 
gaan. Dit komt door het niet volledig uitgeven van de NPO gelden en het 
niet kunnen invullen van vacatures.  
De GMR wil graag meegenomen worden in Willem zijn idee met 
betrekking tot vervangers (actie). 
 
Met betrekking tot de energielasten is de bijlage e-nieuws toegevoegd. 
Best Onderwijs is aangesloten bij een grote leverancier. Er is al ingekocht 
voor 2023. Het contract loopt nog tot 2025. Augustus t/m december is 
vrij gunstig geprognotiseerd. De verwachting is dat dit niet gerealiseerd 
wordt.  
 
De begroting staat de volgende keer geagendeerd. 
 
3. Personele consequenties nieuwbouw Aarleschse Erven  
Het voorlopig ontwerp is klaar. Dit is besproken in de MR van de 
Heydonck. Dit heeft gevolgen voor de stichting met de komst van een 
nieuwe school (verwachte oplevering over 1 à 2 jaar) en de 
verzelfstandiging per 1 augustus van de Heydonck dislocatie. Per 1 
augustus zijn er 8 scholen in plaats van 7. De 8e school verhuist naar de 
Aarlesche Erven als de nieuwbouw gereed is. Er verandert weinig bij 
verzelfstandiging voor wat betreft personele consequenties. Bij de start is 
onbekend hoeveel leerlingen er starten. Het voorstel is daarom om niet 
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vooraf al aan te geven hoeveel leraren daar geplaatst gaan worden. Als 
gestart wordt met de bouw van de school zal bij de ouders 
geïnventariseerd worden of hun kind(eren) meeverhuizen of niet. Daarna 
start de sollicitatieprocedure voor team Heydonck Heivelden en 
Naastenbest. Er vindt geen afwijzing op basis van kwaliteit of 
functioneren plaats. Daarna (afhankelijk van aantal leerlingen) volgt 
openstelling voor de hele stichting. Er wordt rekening gehouden met 75 
leerlingen bij de start. Uiteindelijk groei naar 350 leerlingen. De interesse 
van het team is geïnventariseerd. Dit wordt eerst in de MR van de 
Heydonck besproken. In een later stadium zal dit met de GMR gedeeld 
worden. 
 
4. Onderzoek bestuur regie op kwaliteit      
Tijdens de werkbezoeken op de zeven scholen van het bestuur is de wijze 
waarop er gehandeld en gedacht wordt rondom kwaliteit onderzocht. De 
regie op kwaliteit is vastgelegd op bestuursniveau. Hoe gaan de scholen 
en hun teams te werk?  
 
Marieke heeft dit besproken met de directie en heeft uitgebreid 
antwoord ontvangen. Desiree heeft het gelezen. Het concept op haar 
school is klaar. Zij heeft hier als IB’er inspraak in gehad. Erwin laat het 
volgende week agenderen voor de MR vergadering. Voor de Zevensprong 
zit een waarnemend directeur. Bij haar is bekend dat dit voor het einde 
van het schooljaar klaar moet zijn.  
 
Er zijn geen vragen op de notitie “regie op kwaliteit”.  
100% 1F vervalt omdat er steeds meer gericht wordt op streefniveaus.  
Willem geeft aan dat er meer aan reflectieanalyse door leerkrachten 
gedaan moet worden. Er worden veel data aangeleverd, maar vaak 
zonder uitleg. Voorbeelden: wat zijn de effecten van een nieuwe 
rekenmethode?, waarom stijgt de rekenkwaliteit ineens?, waar komt het 
grote verschil tussen het advies en de eindtoets in groep 8 door? 

2. Formeel gedeelte  
 5. Veiligheidsplan     

De GMR gaat akkoord met het bijgestelde veiligheidsplan. 
 
6. Day A week School/Point 040/Best Tech lab/zorg algemeen  
Deze onderwerpen staan de volgende vergadering gepland. 
 
Vragen voor Willem: 
Proces Oekraïense leerlingen: waar komt dit vandaan?, welke afweging?, 
welke doelen?, wordt dit geëvalueerd en hoe? 
 
Voor alle onderwerpen geldt: 
Wat is de scope? 
Wat levert het op? 
Is het geëvalueerd/Wanneer wordt het geëvalueerd? 
Blijft dit doorlopen? 
Welke scholen betrokken? 
Wat is het budget? 
Wanneer is het gestart? 
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Point 040: per school of is dit iets van de stichting? 
Best Tech lab: wat levert dit op? Staat dit in verhouding tot wat het kost? 
Hoeveel draagkracht? 
 
Samenvattend de GMR is geïnteresseerd in: proces, waarom welke 
doelen?, budget (wat levert het op voor de stichting en is het in 
verhouding tot wat het kost?). Agenderen volgende vergadering: Day A 
week School/Point 040/Best Tech lab/Oekraïense leerlingen (actie). 
 
Voor de volgende GMR zorgt ieder GMR lid dat hij voldoende op de 
hoogte is van de volgende onderwerpen: Day A week School/Point 
040/Best Tech lab/Oekraïense leerlingen (actie). Desiree checkt of er op 
de website stukken beschikbaar zijn (actie). 
 
7. Leden GMR     
Er worden nog wat nieuwe GMR leden gemist. Het wordt gewaardeerd 
dat Petra vandaag aansluit om te kijken of het voor haar iets is. Desiree: 
vanuit MR/ouders die destijds belangstelling voor de MR hadden is er 
geen interesse om zitting te nemen in de GMR. Donderdag komt er een 
oproep in de Nieuwsbrief.  
Brincks: komt in de eerstvolgende memo. Er staat ook een beloning 
tegenover in de vorm van cadeaubonnen.  
Ellen heeft met Paul een overleg met Marjolein gepland staan hiervoor.  
Ellen checkt bij Letty Dudoc of het klopt dat als stichtingen te groot 
worden niet elke school een eigen GMR lid hoeft te hebben (actie). 
 
8. Notulen goedkeuren 

 07-06-2022  
Pagina 2, agendapunt 4: “befrijfsarts” moet zijn “bedrijfsarts”. 
 

 27-09-2022  
Pagina 1, aanwezigen: “Jolanda” moet zijn “Jolande”. 
Pagina 2: “De GMR ontvangt graag een aangepaste versie alvorens 
akkoord te geven. Agenderen volgende vergadering.” Hier moet een 
witregel voor komen te staan.  
De zin “Er is op geattendeerd om dit in de MR te bespreken” op pagina 2 
moet hier vervolgens direct achteraan. 
Pagina 2 en pagina 5, actiepunt Veiligheidsplan: “Ton Kuipers” moet zijn 
“Toon Kuipers”. 
Pagina 3, laatste alinea: “Willen” moet zijn “Willem”. 
 
9. Volgende vergaderingen 
Meerjaren begroting – Willem maakt een afspraak met Joep voor 
voorbespreking.  
 
Erwin sluit samen met Joep aan. Joep stuurt een mail naar Linda met de 
vraag om een afspraak in te plannen (actie). 
Vragen vanuit GMR:  

 Hoe zit het met de ouderbijdrage? Kan dit aan iets extra’s besteed 
worden? 
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 Hoe zit het met het declareren van parkeerkosten door ouders bij een 
uitstapje?  
Vragen over de meerjaren begroting kunnen gemaild worden aan Joep 
(actie). 
 
Een signaal naar Ellen als je merkt dat er ergens op beknibbeld wordt met 
het oog op de beschikbare NPO gelden (actie).  
 
Met MR bespreken: stand van zaken Veiligheidsplan (actie).  
 
We kunnen geen leerkrachten vinden. Hoe zit het met vacatures voor 
onderwijsassistenten? 
Desiree: Van de NPO gelden zijn ook leerkrachten extra gaan werken op 
haar school. Deze extra dag wordt nu weer ingetrokken. Hoe zit dit? 
Volgende vergadering agenderen: vervangers, onderwijsassistenten, 
leerkrachten die extra werken van de NPO gelden (actie). 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:17 uur. 

 

allen 

 

allen 

allen 

 

 

 

Ellen 

 
----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 
14-11-22 Voorstel Nico RvT: Vergadermomenten:  

Ellen heeft nog geen reactie ontvangen of het 
dit schooljaar al ingaat. Voorstel 
januari/februari en dan het einde van het 
schooljaar. Ellen stuurt Nico een bericht. 

Ellen z.s.m. 

14-11-22 Risicoanalyse: De GMR wil graag meegenomen 
worden in Willem zijn idee met betrekking tot 
vervangers. 

Willem z.s.m. 

14-11-22 Day A week School/Point 040/Best Tech 
lab/zorg algemeen: Agenderen volgende 
vergadering: Day A week School/Point 
040/Best Tech lab/Oekraïense leerlingen. 

Ellen Vóór 20-12-22 

14-11-22 Voor de volgende GMR zorgt ieder GMR lid dat 
hij voldoende op de hoogte is van de volgende 
onderwerpen: Day A week School/Point 
040/Best Tech lab/Oekraïense leerlingen.  

allen Vóór 20-12-22 

14-11-22 Day A week School/Point 040/Best Tech 
lab/Oekraïense leerlingen: Desiree checkt of er 
op de website stukken beschikbaar zijn 
hierover. 

Desiree Vóór 20-12-22 

14-11-22 Bij Letty Dudoc checken of het klopt dat als 
stichtingen te groot worden niet elke school 
een eigen GMR lid hoeft te hebben. 

Ellen z.s.m. 

14-11-22 Meerjaren begroting: staat geagendeerd voor 
de volgende vergadering. Erwin sluit samen 
met Joep aan om dit voor te bespreken. Joep 
stuurt een mail naar Linda met de vraag om 
een afspraak in te plannen hiervoor. 

Joep z.s.m. 
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14-11-22 Vragen over de meerjaren begroting kunnen 
gemaild worden aan Joep. 

allen Vóór 25-11-22 

14-11-22 Meerjaren begroting: een signaal naar Ellen als 
je merkt dat er ergens op beknibbeld wordt 
met het oog op de beschikbare NPO gelden. 

allen Vóór 20-12-22 

14-11-22 Met MR bespreken: stand van zaken 
Veiligheidsplan. 

allen z.s.m. 

14-11-22 Volgende vergadering agenderen: vervangers, 
onderwijsassistenten, leerkrachten die extra 
werken van de NPO gelden. 

Ellen Vóór 20-12-22 

 


