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Actie en besluitenlijst vergadering 
Datum:  1 december 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Remko Dormans,  Rob Janssen, Kim Janssen-Lommen,  Stephanie Palmen,  Chantal Pijls,  Lindsay Tiesters, Sandy Verdonk- 
  Gubbels en Ron van Wessel,  
CvB                      Kiki Huijnen en Ryszard Kruszel , onderwijsadviseur Janine Deckers.  
 
Afwezig: Stephan Scheeren,  Joost Kempen en Stephan Gerards 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten.  
Er is een attentie voor de GMR-leden. Sandy en Kim worden bedankt voor het organiseren van deze 
attentie. 
 

02. Vaststelling Agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

03.presentatie 
bestuursrapportage 
onderwijskwaliteit door 
Janine Deckers 

 

 

Janine Deckers en het CvB worden welkom geheten. 
Janine geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de actuele stand van zaken van de 
bestuursrapportage die de titel heeft ‘meer overzicht, meer inzicht en meer uitzicht’. 
De bestuursrapportage is gebaseerd op vier kwaliteitsonderdelen: eindresultaten, referentieniveaus, 
schooladviezen en kwaliteitsgesprekken. 
Deze vier kwaliteitsonderdelen worden toegelicht.  Het schoolgewicht wordt door de Inspectie van 
Onderwijs aan een school toegekend en geeft de mate van de aanwezige problematiek op een school 
aan. 
De eigen schoolnorm is iets nieuws die op 26 scholen van MOVARE wordt toegepast en verder wordt 
uitgerold. 
De prestaties van de basisscholen zijn lang niet altijd gerelateerd aan het schoolgewicht, scholen met een 
hoog schoolgewicht doen het soms beter dan scholen met een lager schoolgewicht. 
 
Geconcludeerd wordt dat de basiskwaliteit op orde moet zijn. 
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Aan de hand van de kwaliteitskalender vinden kwaliteitsgesprekken plaats met de directeuren van de 
scholen. De toenemende dialoog over de onderwijskwaliteit wordt als heel positief ervaren. 
Er worden themasessies onderwijskwaliteit gepland. Er is een mooie groei binnen de organisatie 
zichtbaar op het gebied van onderwijskwaliteit.  
 
 

04. Notulen 19 oktober 
2022 

 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

05.  Vakantieregeling De GMR heeft 
 positief geadviseerd met 
betrekking tot de 
vakantieregeling 2023-2024.  

 

De GMR heeft geen  vragen over de vakantieregeling.  

06. Grensoverschrijdend 
gedrag 

 

 Het protocol grensoverschrijdend gedrag wordt besproken. De leden hebben een aantal kritische 
opmerkingen die worden meegenomen naar het overleg van de werkgroep op 6 december.  
 

07. Informeren  Overleg RvT 
Het verslag is aan de leden gestuurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Thema-avond (inspectiebezoek + strategisch beleidsplan 2023-2027) 
Een aantal leden van de GMR was verhinderd. Het is belangrijk dat alle GMR-leden op thema-avonden 
aanwezig proberen te zijn.  Het strategisch beleidsplan is voor de GMR een belangrijk onderwerp.   
 
Gedragscode ICT- en internetgebruik leerlingen (wordt opnieuw aangeboden) 
Dit onderwerp staat voor een vergadering van 11 januari gepland. 
 
Vacature oudergeleding  (stand van zaken) 
De procedure loopt. 
 
Vacature CvB 
De voorzitter geeft een toelichting op de verdere procedure. De GMR maakt deel uit van de 
adviescommissie. Er vinden nog  gesprekken met de RvT en een vertegenwoordiging van de GMR plaats, 
als ook een assessment.   
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8. Rondvraag 

 

 Op 12 december vindt een online vergadering plaats. De onderwerpen grensoverschrijdend gedrag  en 
het inspectiebezoek worden dan besproken. 

9. Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter iedereen voor hun inbreng en sluit om 21.30 uur de 
vergadering. 

     


