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GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: dinsdag 27 september 2022 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Bestuurskantoor 

Voorzitter:   Ellen Notulist:     metAstrid 
Aanwezig: Willem (deel 1), Joep, Annemarie, Karen, Linda, Jolande, Marieke, Ellen (voorzitter), Paul, 
Erwin (vanaf agendapunt 2) 
Afwezig: Desiree 
 
 

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

De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 
•  Desiree sluit voortaan aan. Zij is nu verhinderd; 
• Het etentje van de GMR staat gepland op 19 oktober a.s. om 18.30 

uur bij Dimples in Best. Allergieën doorgeven aan Ellen of zelf met 
Dimples contact opnemen. Er wordt dan afscheid genomen van 
Mirjam, Frank, Esther, Syl en Liesbeth; 

• De ouder GMR leden worden van harte uitgenodigd om op 5 oktober 
a.s. tijdens de ‘’Conferentie LeerKRACHT’’ te luisteren naar Leo 
Bormans (9.00u – 10.30 uur). Graag aanmelden bij 
secretariaat@bestonderwijs.nl.; 

• Er zijn twee nieuwe directeuren aangesteld op: 1) Kindcentrum 
Antonius: Helma van Hoof en 2) Kindcentrum De Klimboom: Machiel 
Aanraad; 

• Huisvesting: de bouwkosten zijn enorm aan het stijgen. Voor de 
Zevensprong en Bricks betekent dit dat de plannen opnieuw aan het 
College voorgelegd moeten worden. Voor de Zevensprong vindt dit 
de komende maand plaats. De nieuwe gymvoorziening tussen 
Dijkstraten en de Aarlesche Erven is nog niet ingetekend, maar dit 
gaat wel door. Hier zijn 2 kavels voor op het oog. Bricks is een 
nieuwe huisvestingsopgave; 

• Het verzoek is om per school een corona draaiboek te maken voor 
elk van de vier scenario’s en deze voor 1 oktober 2022 aan de MR 
voor te leggen (vier scenario’s basisonderwijs). Op SharePoint staat 
het voorbeeld van het draaiboek van de Kiezel.  

 
2. Veiligheidsplan   
Veel zaken zij eruit uitgehaald. De klachtenregeling is het meest 
aangepast. Het is nu een werkbaardere versie. Indien akkoord wordt 
gestart met het inrichten en het op de site plaatsen. 
Pagina 6: eerste kopje van paragraaf 1.1: de verantwoordelijkheid wordt 
hier gemist. Dit is verwerkt op pagina 3 en 41. 

 
 
 
 
 
Allen 
 
 
Ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 
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Pestprotocol: het gaat hier over agressie naar de medewerkers toe. 
Willem vult aan dat alle vormen van agressie binnen de school niet 
acceptabel zijn. Voorgesteld wordt om dit aan te passen. 
In het pestprotocol (pagina 30 tot 49) wordt het Cyberpesten gemist. 
Willem zorgt ervoor dat dit opgenomen wordt. 
Iedere school heeft een school specifiek pestprotocol. Willem controleert 
dit en de directeur besluit. De MR en het team kijken mee op inhoud.  
Kopje kleding en digitale snelweg (pagina 7): staat er nog in. 
Pestprotocol: “In het Koersplan staat beschreven oudere leerlingen 
weten hoe het ervoor staat ….” Nu “Alle kinderen voelen zich … “. Er staat 
2x iets anders. Overnemen wat in Koersplan staat (pagina 13).  
Toon Kuipers staat nog in het plan genoemd (pagina 5). Willem checkt of 
een vertrouwenspersoon ook bedoeld is voor het melden van een klacht.  
De protocollen zijn weggestreept. Het rouwprotocol en het protocol 
opvang bijeen een ernstige situatie zijn voorbeelden van protocollen die 
als medewerker wel handig zijn om beschikbaar te hebben. Deze 
protocollen zijn nog wel beschikbaar. Ze staan alleen niet meer in het 
veiligheidsplan. 
Bij de buitenschoolse activiteiten zijn wel de verwachtingen beschreven 
(pagina 10 + 11) maar niet waaraan voldaan moet worden. Voor pesten is 
een protocol beschikbaar. 
Bijlage 8 meldcode: elke school binnen Best Onderwijs krijgt hier 
trainingen over. Dit is wettelijk nodig.  
 
De GMR ontvangt graag een aangepaste versie alvorens akkoord te 
geven. Agenderen volgende vergadering. Er is op geattendeerd om dit in 
de MR te bespreken.  
 
Financiële analyse: deze is voor de zomer met de raad van toezicht 
besproken. Eens in de 4 maanden wordt een financiële risicoanalyse 
gemaakt. Per saldo is veel geld over. Er zijn extra middelen beschikbaar 
maar er is geen extra personeel beschikbaar. De energiecontracten zijn 
voor 5 jaar afgesloten voor alle scholen. Er is 1 miljoen aan NPO-gelden 
ontvangen. Hier zijn veel ZZP’ers voor aangetrokken. Voor Best Onderwijs 
wordt de nieuwe subsidie basisvaardigheden niet aangevraagd. 
Gemeenschapsgeld wordt niet ingezet omdat er geen personeel 
beschikbaar is. De begroting wordt besproken in november. Vooraf in 
klein comité voorbespreken. Joep sluit hier graag bij aan. 
 
 
Op 14 november wordt de Day a Week School bespreken.  
 
In de GMR is destijds aangekondigd dat Oekraïense leerlingen in een 
taalklas geplaatst zouden worden. Nu zijn ze echter in klassen 
onderverdeeld. Hoe is dit proces verlopen en hoe is de financiering 
geregeld? Ellen bespreekt dit met Willem. 

 
 
Willem 
 
 
 
 
 
 
Willem 
 
Willem 
 
Willem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem 
Ellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem/Joep 
 
 
 
Ellen 
 
 
 
 
Ellen 

2. Formeel gedeelte  
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 3. Rol GMR         
- Afspraak bestuur: De stukken staan twee weken van tevoren op 

SharePoint; 
- Eigenaarschap bij GMR-leden met betrekking tot het zoeken naar 

stukken; 
- GMR-leden dienen regelmatig in te loggen op hun @bestonderwijs-

account om zo ook daar de mail te lezen en de nieuwe stukken te 
vinden op SharePoint. Ellen zal de GMR-leden voortaan een 
reminder op hun privémail sturen als de agenda beschikbaar is. Zij 
checkt vooraf of dit mag; 

- Afmeldingen doorgeven aan Ellen 
 

Verwachtingen Willem van GMR: 
- Zorg voor een structureel gesprek met de directeur. Zeker als je 

niet in de MR zit. Bespreek de GMR voor met de directeur; 
- Vragen op schoolniveau met de directeur bespreken 

(bijvoorbeeld Passend Onderwijs). Bovenschoolse activiteiten en 
beleid worden in de GMR besproken. 

 
Verwachting GMR aan Willem: 

- Compleet en eerlijk beeld; 
- Duidelijk antwoord; 
- Alle opties laten zien ook degenen die het niet zijn geworden; 
- De GMR wel graag zaken die op meerdere scholen spelen kunnen 

bespreken; 
- Zorgvuldigheid in besluiten. 

 
Ellen stuurt de ingevulde mentimeter door. 
 
4. GMR – werken met office 365   
- Is iedereen bekend met de Teams omgeving en SharePoint 

omgeving? Check de handleiding voor SharePoint (vooral bij 2 
officeaccounts) Na het lezen van de handleiding nog vragen? Neem 
dan contact op met Linda van den Helm, 
secretariaat@bestonderwijs.nl ; 

- Het doorsturen vanuit een @bestonderwijs-account is niet mogelijk. 
Dat is een instelling in de tenant. 

 
5. Raad van Toezicht  
De eerstvolgende vergadering staat gepland voor 7 november. Tijdens de 
laatste vergadering met de Raad van Toezicht is afgesproken om te kijken 
hoe er effectief vergadert kan worden en hoe elkaar te versterken.  
 
Agendapunten volgende vergadering: 
- Hoe zit de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht eruit? 
- Hoe kunnen GMR en de Raad van Toezicht elkaar versterken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen 
 
 
 
 
Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen 
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De Raad van Toezicht vergaderingen zitten dicht (eind schooljaar en begin 
schooljaar) op elkaar. Nu wordt er vooral gesproken over de scholen. Dit 
zou op Stichting niveau moeten. Een taak van de Raad van Toezicht is 
controleren of Willem en de GMR hun taak goed uitvoeren. Vragen voor 
de Raad van Toezicht vooraf mailen aan Ellen. Voorspreken is nu agenda 
technisch niet mogelijk omdat de GMR vergadert na de Raad van 
Toezicht. 
 
6. Nieuwe leden  
Klimboom: één ouder wil eerst een keer aansluiten bij de GMR voordat ze 
beslissing neemt; 
Zevensprong: een onderwijsassistent had interesse. Die gaat echter nu de 
lerarenopleiding volgen waarmee zitting nemen in de GMR vervalt; 
Bricks: Karen gaat werven met cadeaubonnen; 
Antonius: ? Er is vandaag niemand aanwezig vanuit Antonius; 
Voorgesteld wordt dat de ouder GMR-leden reclame maken bij andere 
ouders.  
Ellen zal ook wat mensen persoonlijk benaderen.  
 
7. Notulen goedkeuren 
• Notulen 7 juni GMR.  

Het moet zijn Karen in plaats van Karin. Met deze wijziging worden 
de notulen vastgesteld; 

• Notulen 4-07-2022 (RvT) deze volgt z.s.m.  
Agenderen volgende vergadering.  
 

Volgende vergaderingen 
In januari HR-analyse; hoe staat het ervoor? (Laatste keer besproken op 7 
juni jl.) Deze zou eigenlijk in de septembervergadering besproken 
worden, maar deze wordt nu later besproken. 
 
Bespreekpunten MR: 

- Coronadraaiboek; 
- Veiligheidsplan. 

Joep zal ook dit jaar weer de bespreekpunten voor de MR bijhouden 
tijdens de GMR-vergaderingen. Karen zal het komende jaar weer de tijd 
bewaken. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:24 uur. 

 
 
Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders 
 
Ellen 
 
 
 
 
 
 
Ellen 

 

 

 

 

Allen 

 
----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 
27-09-22 Het etentje van de GMR staat gepland op 19 

oktober a.s. om 18.30 uur bij Dimples in Best. 
Allergieën doorgeven aan Ellen of zelf met 
Dimples contact opnemen. 

Allen Vóór 12 oktober 

27-09-22 De ouder GMR leden worden van harte 
uitgenodigd om op 5 oktober a.s. tijdens de 

Ouders Vóór 1 oktober 
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‘’Conferentie LeerKRACHT’’ te luisteren naar 
Leo Bormans (9.00u – 10.30 uur). Graag 
aanmelden bij secretariaat@bestonderwijs.nl. 

27-09-22 Bespreekpunten MR: 
- Het verzoek is om per school een 

corona draaiboek te maken voor elk 
van de vier scenario’s en deze voor 1 
oktober 2022 aan de MR voor te 
leggen (vier scenario’s basisonderwijs). 
Op SharePoint staat het voorbeeld van 
het draaiboek van de Kiezel; 

- Veiligheidsplan. 

Allen Vóór 1 oktober 

27-09-22 Veiligheidsplan: 
- Aanvullen dat alle vormen van agressie 

binnen de school niet acceptabel zijn 
(pestprotocol); 

- In het pestprotocol (pagina 30 tot 49)  
Cyberpesten opnemen; 

- Kopje kleding en digitale snelweg 
(pagina 7): verwijderen; 

- Pestprotocol: “In het Koersplan staat 
beschreven oudere leerlingen weten 
hoe het ervoor staat ….” Nu “Alle 
kinderen voelen zich … “. Er staat 2x 
iets anders. Overnemen wat in 
Koersplan staat (pagina 13); 

- Toon Kuipers staat nog in het plan 
genoemd (pagina 5).  

- Checken of een vertrouwenspersoon 
ook bedoeld is voor het melden van 
een klacht; 

- Bij de buitenschoolse activiteiten zijn 
wel de verwachtingen beschreven 
(pagina 10 + 11) maar niet waaraan 
voldaan moet worden; 

- GMR een aangepaste versie van het 
veiligheidsplan sturen. 

Willem Vóór 1 november 

27-09-22 Agenderen volgende vergadering: 
- Veiligheidsplan; 
- Day a Week School; 
- Notulen 4-07-2022 (RvT). 

Ellen Vóór 1 november 

27-09-22 Voorbespreken begroting. Willem + Joep Vóór 1 november 
27-09-22 Bespreken met Willem: 

In de GMR is destijds aangekondigd dat 
Oekraïense leerlingen in een taalklas geplaatst 
zouden worden. Nu zijn ze echter in klassen 

Ellen z.s.m. 
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onderverdeeld. Hoe is dit proces verlopen en 
hoe is de financiering geregeld? 

27-09-22 GMR-leden voortaan een reminder op hun 
privémail sturen als de agenda beschikbaar is. 
Vooraf checkt of dit mag. 

Ellen  

27-09-22 Rol GMR: ingevulde mentimeter doorsturen. Ellen z.s.m. 
27-09-22 Werken met office 365: Check de handleiding 

voor SharePoint (vooral bij 2 officeaccounts) 
Na het lezen van de handleiding nog vragen? 
Neem dan contact op met Linda van den Helm, 
secretariaat@bestonderwijs.nl. 

Allen z.s.m. 

27-09-22 Agendapunten Raad van Toezicht 7 november: 
- Hoe zit de toezichthoudende taak van 

de Raad van Toezicht eruit? 
- Hoe kunnen GMR en de Raad van 

Toezicht elkaar versterken? 

Ellen Vóór 30 september 

27-09-22 Vragen voor de Raad van Toezicht vooraf 
mailen aan Ellen. 

Allen Vóór 30 september 

27-09-22 Nieuwe leden: ouder GMR-leden reclame 
maken bij andere ouders.  
 

Ouders z.s.m. 

27-09-22 Nieuwe leden: nieuwe potentiële leden 
benaderen. 

Ellen z.s.m. 
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