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Actie en besluitenlijst vergadering 
Datum:  7 juli 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Chantal Pijls,  Ron van Wessel, Stephan Scheeren, Kim Janssen-Lommen, Stephan Gerards, Sandy Verdonk-Gubbels,  
  Joost Kempen, Stephanie Palmen, Rob Janssen, Lindsay Tiesters en Ricardo van Wijk 
CvB:   Dhr. R. Kruszel en mw. K. Huijnen  
Gast:  Thei Idings 
Afwezig: Remko Dormans, Joost Kempen en John Wevers 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten.  

02.  Vaststelling Agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Beleid incidentele 
extra beloningen 

Presentatie door Thei Idings 

 

 

 

 

Het beleidsstuk wordt einde 
volgend schooljaar 
geëvalueerd. De GMR 
ontvangt een overzicht van de 
bedragen die zijn uitgekeerd 
en van de personen die een 
extra beloning hebben 
ontvangen. 

De notitie Beleid incidentele extra beloning is ter instemming aan de (P)GMR voorgelegd.  
Dhr. Idings geeft een toelichting op de notitie die voor alle medewerkers van MOVARE van toepassing is.  
De GMR merkt op dat een directeur helder moet hebben welke kwaliteiten in het team aanwezig zijn en 
welke taken door de LB- en de LC leerkrachten worden uitgevoerd.  
Algemeen wordt geconcludeerd dat een stukje waardering belangrijk is. Directeuren moeten er oog voor 
hebben dat iemand extra taken uitvoert. 
Het CvB meldt dat er een visie op leiderschap is en de leidinggevenden in een aantal facetten hiervan 
worden getraind. Goed werkgeverschap en promotiemogelijkheden horen hierbij. 
 
Afgesproken wordt dat dit beleid het komende schooljaar wordt gemonitord en over een jaar wordt 
geëvalueerd. Eind volgend schooljaar wordt een overzicht gemaakt van de personen die een extra 
beloning hebben ontvangen, van het type extra beloning dat is toegekend en van de hoogte van de extra 
beloning. 
De GMR bespreekt de notitie intern en zal het besluit aan het CvB meedelen. 
 

04.  Informatieoverdracht 
CvB 

 Het CvB geeft een upgrade van de nog openstaande vacatures. 
Bijna alle vacatures zijn ingevuld, 4,6 Fte moet nog worden ingevuld. Er lopen nog gesprekken voor enkele 
vacatures. Mogelijk zullen ook nog leerkrachten naar een andere onderwijsinstelling gaan en MOVARE 
verlaten. 
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Komend jaar zullen 23 leerkrachten met zwangerschapsverlof gaan. 
 
Voor de taalschool de Werelddelen zijn extra leerkrachten nodig i.v.m. de instroom van Oekraïense 
kinderen. Volgend schooljaar starten 63 leerlingen. Het team hiervoor is compleet, op 7 juli is de laatste 
vacature ingevuld. 
 
De GMR stelt voor om de medewerkers te informeren over het aantal ingevulde- en nog openstaande 
vacatures. De manier waarop MOVARE zich presenteert is inspirerend om te zien en zal zeker bijgedragen 
hebben tot het invullen van de vacatures. 
 
De vacature voor de directeur van Wonderwijs is afgerond. Nu ontstaat bij De Schatkist een vacature. 
Voor de Tovercirkel is een vacature voor een nieuwe directeur uitgezet. Hier hebben naast interne 
kandidaten ook twee externen op gereageerd.  
In de week van 11 juli vindt een gesprek met een interne kandidaat plaats. 
 
Staatssecretaris Maarten van Rooyen heeft in het kader van het project Gezonde school van de toekomst 
een bezoek gebracht aan een basisschool van MOVARE. Hij was heel enthousiast over de resultaten. 
MOVARE gaat inventariseren wie ook aan dit project mee wil werken en aan het einde van dit jaar een 
presentatie geven aan de staatssecretaris. 
 
Op 8 juli zullen vier inspecteurs MOVARE bezoeken. Zij zijn enthousiast over de samenwerking tussen 
MOVARE, de gemeente  en de provincie Limburg. 
De vier inspecteurs zullen twee basisscholen van MOVARE bezoeken. 
Het CvB complimenteert degene die heel hard hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 
 
Kiki Huijnen heeft een presentatie gezien van de GMR van Kindante. Wanneer de GMR deze presentatie 
ook wil zien, kan dit worden aangegeven. 

05.  Notulen 31 mei 2022  De tekst van de notulen van 14 april wordt aangepast. 
In de notulen van 31 mei 2022 wordt de tekst van agendapunt 8 aangepast.  
Opgemerkt wordt dat bijna alle MR-leden het MOVARE mailadres gebruiken. 
Na aanpassing worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 

06. MR bezoeken, stand 
van zaken 

 Er is geen actuele informatie 
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07.  Rondvraag  Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

08.  Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 18.15 uur de vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 


