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Actie en besluitenlijst vergadering 

Datum:  25 januari 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Chantal Pijls, Ron van Wessel, Stephan Scheeren, Kim Janssen-Lommen, Remko Dormans,  
  Stephan Gerards, Sandy Verdonk-Gubbels, Joost Kempen, Stephanie Palmen, Rob Janssen, Lindsay Tiesters en Ricardo van Wijk 
CvB:   Dhr. R. Kruszel, mw. K. Huijnen. 
Gast:  Janine Deckers 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten. 
 

02.  Vaststelling Agenda  Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

03. Bestuursrapportage 
onderwijskwaliteit 

 Janine Deckers wordt welkom geheten. 
Janine meldt dat dit jaar voor het eerst een bestuursrapportage onderwijskwaliteit is gemaakt.  
De bestuursrapportage is een module van ParnasSys. Alle gegevens die door de scholen in ParnasSys 
worden ingevoerd, komen automatisch in de bestuursrapportage. 
Aan de hand van een presentatie geeft Janine een toelichting. 
Zij legt uit dat DUO de schoolweging en het spreidingsgetal berekend en hoe dit wordt berekend. 
De grootste groep scholen van MOVARE hebben een gemiddeld gewicht en enkele scholen hebben een 
zwaar gewicht. Er zijn geen scholen met een licht gewicht. 
De scholen hebben weet van het berekende gewicht en spreidingsgetal. 
 
De onderwijsinspectie kijkt naar het onderwijsresultatenmodel. De berekening vanuit dit model levert 
een getal op, de signaleringswaarde.  
Hoe hoger het gewicht van de school, hoe lager de lat van de onderwijsinspectie ligt.  
Streven is dat de schoolnorm boven de norm van de signaleringswaarde ligt. De school stelt zelf deze 
normen vast. 
Uit de gegevens die nu beschikbaar zijn blijkt dat de 1S- en 2F waarde verschillend zijn per school en niet 
samenhangen met de schoolweging van DUO. Scholen met een hoog schoolgewicht doen het soms net zo 
goed als scholen met een lager schoolgewicht. Dit patroon is bij alle drie de vakgebieden zichtbaar. 
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Het is ook mogelijk om naar het vervolgsucces van het VO te kijken. Janine beschrijft de procedure in 
groep 8 en legt uit hoe leerkrachten na de afname van de eindtoets het advies kunnen bijstellen. In 
sommige gevallen is een heroverweging verplicht.  
Geconcludeerd wordt dat het belangrijk is om deze patronen te zien. 
 
De GMR geeft aan dat er binnen MOVARE verschillende onderwijsconcepten zijn en stelt voor om te 
kijken of het type onderwijs ook invloed heeft op de resultaten. 
 
Het CvB werkt aan het verbeteren van de verschillen tussen de scholen. Het moet niet uitmaken op welke 
MOVARE-school je zit. 
 
Movare werkt sinds een tijd met de Kwaliteitskalender ( kwalender genoemd), die de kenniskring 
onderwijskwaliteit heeft ontwikkeld en die dit schooljaar vanuit de afdeling onderwijskwaliteit 
geïntroduceerd wordt binnen de stichting.  
 
De kwalender kan een hulpmiddel zijn om op schoolniveau en op bestuursniveau orde en structuur aan te 
brengen en in ontwikkeling te blijven. Elk thema dat op de kwalender wordt genoemd, bevat een 
kwaliteitskaart waarop contactpersonen of links genoemd worden.  
Door middel van de kwalender  wordt verder aan de kwaliteitscultuur binnen MOVARE gewerkt. Doel is 
om op steeds meer vlakken dezelfde taal te spreken. Uiteindelijk om op alle niveaus (klas, school, 
bestuur) trots antwoord te geven op drie fundamentele vragen: Krijgen kinderen goed les? Leren ze 
genoeg? En zijn ze veilig? 
 
De kwalender is vanaf november actueel en komt maandelijks aan de orde in de MOVARE-nieuwsbrieven 
voor schooldirecties en medewerkers.  
 
  
 
 

04.  Rapportage inzet NPO 
gelden 

 In Februari volgt de rapportage van de NPO gelden.  

05  Mededelingen CvB  

 

Gemeld wordt dat momenteel 45 groepen in quarantaine zijn. Het afgelopen weekend was er een explo-
sie aan besmettingen. Ook vandaag gaven directeuren aan dat groepen in quarantaine moesten.  
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Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat ouders vandaag boos reageerden wanneer werd aangegeven dat 
het kind thuis moest blijven omdat een vooraankondiging was geweest dat de quarantaineregels door de 
regering worden versoepeld.  
Het CvB geeft aan dat dit inderdaad vanavond is meegedeeld door de regering. MOVARE gaat morgen-
ochtend goed kijken wie van de leerkrachten beschikbaar is en waar de knelpunten zitten. Vanaf 
woensdag 26 januari worden de nieuwe maatregelen toegepast. Hierover stuurt het CvB vanavond via de 
ouderportalen een noodbericht aan de ouders. 
Algemeen wordt aangegeven dat het fijn is dat de kinderen weer naar school kunnen komen. Een aantal 
kinderen is al vier weken thuis door een reeks van besmettingen in het gezin. 
 
Mevrouw Karin Strauss heeft gemeld dat zij haar functie als lid van de RvT neerlegt. Zij heeft een nieuwe 
baan die niet verenigbaar is met het lidmaatschap RvT MOVARE. Zij stopt per 1 maart a.s. 
Het CvB heeft einde deze week een gesprek met de voorzitter RvT. Daarna start de werving voor een 
nieuw lid. Karin Strauss was op voordracht van de GMR benoemd. Dit betekent dat het nieuwe lid ook op 
voordracht van de GMR wordt benoemd en twee vertegenwoordigers  van de GMR zullen deelnemen in 
de benoemings- en adviescommissie.  
Voor de werving van een nieuw lid RvT wordt een extern bureau ingehuurd.  
 

06. Notulen 16 november 
2021 

De notulen worden goed-
gekeurd en vastgesteld. 

Lindsay Tiesters was wel aanwezig en wordt bij de aanwezigen toegevoegd. 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

07. Verkiezingen De verkiezingscommissie 
wordt gevormd door Lindsay 
Tiesters , Remko Dormans, 
Stephan Scheeren en 
Stephanie Palmen  
 

Volgens het reglement bestaat de verkiezingscommissie uit twee personeelsleden en twee ouders. 
Lindsay Tiesters , Remko Dormans, Stephan Scheeren, Stephanie Palmen geven aan deel te willen nemen 
in deze commissie. De commissie plant zelf een overlegdatum. Lindsay merkt op dat zij geen kartrekker 
kan zijn. 
De voorzitter mailt de stukken van de vorige verkiezingscommissie, zodat deze als leidraad kunnen 
worden gebruikt. 

08.  MR- bezoeken  

 

Het onderwerp MR-bezoeken 
wordt in 2022 een vast onder-
werp op de agenda. 
 
Aan de kijkwijzer wordt het 
punt ‘evaluatie’ toegevoegd. 
 

Geen enkele MR heeft op de oproepen van de GMR, om te worden uitgenodigd voor een MR-vergade-
ring, gereageerd. 
Afgesproken wordt dat de voorzitter koppeltjes maakt van een ouderlid en een personeelslid die zelf de 
MR-en gaan aanschrijven. Wanneer een MR aangeeft geen behoefte te hebben aan contact, gaat men 
het gesprek aan om te achterhalen waarom niet. Dit kan ook met het CvB worden besproken. 
Streven is dat ieder koppel dit kalenderjaar 6 á 7 scholen bezoekt. Scholen waar een lid van de GMR ook 
lid is van de MR worden niet bezocht. 
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In het bestuursjournaal wordt 
aangekondigd dat de GMR 
contact opneemt met de  
MR-en. 

Sandy maakt een algemene mail die de leden van de GMR kunnen gebruiken om de MR-en te benaderen. 
De Kijkwijzer is de leidraad voor de MR-bezoeken. Sandy voegt deze bij de algemene mail. De GMR-leden 
kunnen deze bij de mail aan de MR-en voegen. De mail wordt naar het algemene mailadres van de      
MR-en gestuurd. 
 
De intentie van het bezoek van de GMR is verbinding zoeken met de MR. De GMR-leden moeten zelf 
bekijken of zij een hele MR-vergadering aanwezig zijn. 
Afgesproken wordt dat na het gesprek met de MR een korte evaluatie wordt gemaakt. Dit punt wordt 
toegevoegd aan de Kijkwijzer, zodat dit op een uniforme manier wordt gedaan. 
Op 1 februari wordt in het nieuwsbericht bekend gemaakt dat de MR-en een mail krijgen van de GMR. 
Sandy mailt de stukken op 26 januari aan de leden van de GMR. 
 
Het onderwerp ‘MR-bezoeken’ wordt in 2022 een vast punt op de agenda. 

09  Bijeenkomsten  Directeuren en voorzitters (23 Maart) 
Omdat een fysiek overleg momenteel niet mogelijk is en dit als waardevol wordt ervaren, is met het CvB 
afgesproken dit overleg uit te stellen.  
1 juni zal deze bijeenkomst plaatsvinden in twee groepen.  
 
Thema-avond (19 april) 
De thema-avond vindt hoogstwaarschijnlijk via Teams plaats.  
Wanneer een fysieke bijeenkomst mogelijk is, wordt deze op de locatie van het MOVARE-bureau georga-
niseerd. 
Onderwerpen zijn: 

- Interactieve workshop, 
- Gevorderden cursus,  
- Activiteitenplan. 

In februari worden de uitnodigingen gestuurd. 

10. Rondvraag  Sandy neemt contact op de leden van de werkgroep klokkenluidersregeling wanneer zij deze regeling 
heeft ontvangen van het CvB. 
 

11. Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor hun inbreng en sluit om 20.45 uur de 
vergadering. 

 
 


