
 

Notulen: 18-09-2017 Status: Vastgesteld 

Aanwezig:  Marius (Bestuurder), Carien (voorzitter) 
JL Rendierhof: Susan, Dirk, Arthur 
JL Huibeven:  Carien, Nathalie, Menno, Lauran 
JL Driecant: Karin, Marten, Tonie  (Dave afwezig met bericht van verhindering) 

 
Vooroverleg bespreek punten: 

- De nieuwe GMR-leden Marten Bunt, PGMR-lid van Driecant en Tonie van de Heuvel, OGMR-lid 
Driecant stellen zich voor. 

- De agenda voor de volgende bijeenkomst met de RvT op 06-11 wordt besproken. 
- Financiën, de tweede kwartaalrapportage is gedeeld.  

Ziekteverzuim en leerlingenaantallen zijn de aandachtspunten.  
- Lauran neemt indien nodig de notulist taken over van Dirk. 
- De werkgroep Financiën wordt gevormd door Menno (tevens vicevoorzitter), Lauran en Carien. 
- De overige twee werkgroepen zijn Onderwijs & Kwaliteit (Dirk, Marten, Nathalie, Arthur), 

Personeelszaken (Susan en Karin). 
- Besluit het partnerschap met de CNV wordt verlengd voor het komende schooljaar. De 

samenwerking bevalt goed dit weegt niet op tegen het opbouwen van een eventuele nieuwe 
relatie met het AOB. 

- Onderstaande thema’s worden verwerkt in de jaarplanning van de GMR (bespreken met Marius); 
1. Basismodel- en Overlegmodel, Mobiliteit (15-01-2018) 
2. Evaluatie RTC  (15-01-2018), 
3. Passend onderwijs (15-01-2018) 
4. Verzuimbeleid,  (12-03-2018) 

 

1 Opening door de voorzitter 

Carien opent de vergadering om 21:50 uur. 
 

2 Wijzigingen op de agenda 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda.  

 

3 Notulen vorige vergadering 

De notulen van 26-06-2017 zijn vastgesteld (Dirk: graag rondsturen ook notulen van 22-05). 

 

4 Binnengekomen post 

- Mail CVN-partnerschap m.b.t. verlengen 
 
5 Ter instemming 

Niet van toepassing. 
 

6 Ter advies  

Niet van toepassing. 
  

 



 

7 Ter bespreking 

- De RvT heeft een Mindmap gemaakt van de organisatie & de structuur. Hierin komen alle 

domeinen terug. Medio november wordt de GMR uitgenodigd om iedereen te laten zien waar 

we staan. 

- Mobiliteitsronde wordt z.s.m. gepland met alle directeuren (info volgt). 

- T-primair het onderwijsmanifest is uitgereikt aan de gemeente Tilburg, wat moet er 

meegenomen worden in het beleid en wat staat er op de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor 

de komende jaren. Ook staat er een onderwijsdebat op de planning van de gemeenteraad. 

- T-primair Hilvarenbeek en Goirle zijn nu ook aangesloten als aspirant lid. 

 

Personeel en organisatie: 

- Onze directiesecretaresse Chantal is getopt. 

- Monique van Son is als hoofd financiën gestart. 

- De voormalige 1e Jan Ligthart school heeft de nieuwe naam Oculus gekregen. 

- De voormalige OBS-school Hoek is de Fonkel geworden. 

- De huisvesting aan de Piushaven is opgezegd. De nieuwe locatie gaat worden de rijks H.B.S.       

aan de Ringbaan Oost in Tilburg (alle partijen gaan gebruik maken van deze locatie). 

- In de brief over de staking van 5 oktober zijn vragen gesteld die gaan over het wel/niet op 

school aanwezig zijn.  

Marius merkt op dat er vanuit de scholen wel enige passiviteit is om naar Den Haag te gaan. 

Tevens geeft hij aan dat wanneer er gestaakt wordt er ook iets van het personeel verwacht 

mag worden. Dat kan ook op school plaats vinden. 

 

Vragen vanuit de GMR 

- Menno vraagt of de presentatie van het begin van de avond gedeeld kan worden met de GMR. 

Deze stukken zullen in vertrouwen worden gedeeld met de GMR. Deze presentatie zal ter 

informatie aan de GMR’en doorgestuurd worden aan Eugene (Opmaat) en Carien (JLGroep). 

Marius geeft aan dat het vooral belangrijk is dat deze discussies op schoolniveau moeten 

worden gevoerd. 

- Daarop vraagt de GMR om ook vooral bij de directeuren de aandacht te geven (via de MR) aan 

deze uitkomsten en mogelijke verbeterplannen. 

- Fusietraject JLH/Heerenvelden, binnenkort zijn er twee informatieavonden eerst, voor ouders 

en daarna voor kinderen van de instroomgroep.  

Marius laat zich deze week bijpraten over de laatste stand van zaken. 

 

8 Ter informatie 

Geen vragen over de kwartaalrapportages. 

 

9 Rondvraag 

- Karin voor Marius.  

Komt er voor de MR nog een statuut regelement? Marius, vorig jaar hebben we afgesproken 

dat dit een afgeleiden van het GMR-document mag zijn. 

- Carien, kwartaalrapportage: verhouding dalende leerlingenaantallen versus formatie behoeft 

aandacht.  

Hoe kan het zijn dat er op individuele scholen tijdelijke uitbreidingscontracten worden 

omgezet in vaste aanstellingen? (Mailen naar Marius hij zoekt het uit). Marius heeft op 28-09-



2017 hierop per e-mail geantwoord naar Carien. Dit antwoord zal door Menno via one-drive 

meegezonden worden aan de GMR-leden met alle info van de vergadering voor 27-11. 

 

- Hebben we nog een personeelsstop of is er weer ruimte? Deze vraag zal door Marius in de 

vergadering van 27-11- nog beantwoord  worden. 

- Volgende vergadering 12-11 is een PGMR vindt deze plaats aan de Piushaven?  

Carien geeft aan dat ze hierbij niet aanwezig kan zijn. 

 

10 Sluiting van de vergadering 

Om 22.30 uur sloot de voorzitter de vergadering. 

 

Actielijst GMR Jan Ligthartgroep Tilburg 18-09   

Nr. Datum 
Actie  

Besluit 
Wat Wie Datum Ѵ 

1. 18-09 Besluit 
Werkgroep Financiën wordt gevormd 

door Menno, Lauran en Carien 
Allen 18-09 Ѵ 

2. 18-09 Besluit 

Werkgroep Onderwijs & Kwaliteit wordt 

gevormd door Dirk, Marten, Nathalie en 

Arthur 

Allen 18-09 Ѵ 

3. 18-09 Besluit 
Werkgroep Personeelszaken wordt 

gevormd door Susan en Karin 
Allen 18-09 Ѵ 

4. 18-09 Besluit 
Lauran neemt indien nodig de notulist 

taken over van Dirk 
Lauran 18-09 Ѵ 

5. 18-09 Besluit 
Partnerschap met de CNV wordt 

verlengd voor het komende schooljaar 
Allen 18-09 Ѵ 

6. 18-09 Actie Notulen GMR 22-05-2017 rondsturen Dirk z.s.m.  

7. 18-09 Actie Thema’s verwerken in jaarplanning Carien z.s.m.  

8. 18-09 Actie 
Mail sturen m.b.t. tijdelijke contracten 
worden omgezet in vaste aanstellingen 

Carien z.s.m.  

 


