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BS De Wereldster  
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6231 HG Meerssen 

 

                   voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten 

                  secretariaat: 0653526125//GMR@innovo.nl 

 

Aanwezig: Anke Paas, Annemiek Pustjens, Marjolijn van Roon, Dagmar Schouteten (vz), Sylvia Voeten, Hans 

Dam, Miguel Eijnwachter, Berend-Jan Molijn, Raymond Smeets, Martijn Valk, Ton Verhiel (secretaris) 

Afwezig (MK): Henri Lechner 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering kort na 18.00u 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Verwerking notulen        

Het werken met Google-Drive functioneert nog niet optimaal. Anke, Sylvia en Martijn komen 

niet in het Drive-gedeelte of kunnen daarbinnen de stukken niet zien. Het is lastig vast te 

stellen waar ieders probleem ligt. 

MvR vraagt Jordy Gussen of hij op 5 februari voor de vergadering bereid is hier gezamenlijk 

naar te kijken. MvR zal het secretariaat hierover inlichten. 

Wellicht is het ook mogelijk met gebruik van Teamviewer de individuele problemen op te 

lossen. 

 

4. Gezamenlijke avond MR-GMR 

Er hebben drie medezeggenschapsraden gereageerd op het verzoek om thema’s voor een 

gezamenlijk avond aan te leveren. Er is wel enige overlap. In combinatie met de resultaten 

van de gesprekken met de MR’en, waaruit blijkt, dat er ook behoefte is aan basisinformatie, 

besluiten we de avond drieledig op te zetten: basisinformatie – werkverdelingsplan – 

netwerken 

 

TV gaat op zoek naar een geschikte presentator (een meer ludieke presentatie heeft de 

voorkeur) en zet een eerste bericht uit naar de MR’en, Op basis van beschikbaarheid van de 
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presentator wordt een datum vastgelegd. Locatie wordt dan bepaald naar gelang het aantal 

aanmeldingen. 

Er wordt bekeken om een basistraining medezeggenschap op te nemen in de INNOVO-

Academy 

 

De voorzitter van de MR van BS Swentibold hecht erg veel waarde aan de relatie MR-GMR. 

TV gaat in gesprek met deze voorzitter. 

 

5. MR-bezoeken         

De voorgestelde werkwijze wordt overgenomen. Er wordt wel nog onderling geruild. Het 

secretariaat zal aan het overzicht een kolom met de datum van het laatste bezoek toevoegen. 

Tevens zal het secretariaat een modeltekst rondsturen. 

NB: BS Windekind is in het schooljaar bezocht door MvR en BJM 

 

 

6. Notitie Onderwijs en ICT Focus 2025     

Naar aanleiding van deze notitie heeft AP contact gehad met een van de I-coaches. Zij 

hebben het plan mee opgesteld en staan ook achter de uitgezette lijn. Er wordt aandacht 

gevraagd voor n ander probleem: kies je als leerkracht voor de functie I-Coach, dan ga je er in 

salaris op achteruit. Vraag is dan, hoe de visie te realiseren met een mogelijk tekort aan I-

coaches? 

HD: de functie I-coach (valt onder OOP) is in FUWASYS gewaardeerd. Collega’s maken zelf 

de keuze, weten dus waar ze aan beginnen als ze de overstap maken. Vorig jaar zijn de 

salarissen van leerkrachten bijgesteld, OOP niet. Dat gebeurt wellicht dit jaar.  

 

Eerste indruk aangaande de notitie: een stuk met mooie omschrijvingen en beelden, echter 

weinig inhoudelijk en weinig concreet. De GMR mist de lijn (wat-hoe-wanneer) en vraagt zich 

af voor wie de notitie geschreven is. Daarbij rijst ook de vraag wie de leerlingen in deze 

materie moet instrueren. Een aanvullend, meer concreet vervolgplan zou meer duidelijkheid 

kunnen verschaffen. 

We gaan in kleine setting met Erik in gesprek: Berend-Jan, Miguel, Ton, Vragen worden door 

het secretariaat gebundeld. 

 

 

7. Notitie Vernieuwing en modernisering gesprekkencyclus 

Grootste voordeel van deze nieuwe regeling is dat in de toekomst 99% van het personeel niet 

meer met functionerings- en beoordelingsgesprekken te maken krijgt. Ook ziet de GMR de 

toegevoegde, mogelijk in te zetten tools als een pluspunt. 

Belangrijk: gesprekken over je rol in de organisatie en hoe je die invult zijn een recht, geen 

plicht. 



Minder gelukkig is de GMR met het naast elkaar blijven bestaan van twee systemen: het 

ontwikkelgesprek, maar daarnaast toch het oude functionerings- en beoordelingsgesprek. De 

GMR zou graag zien dat deze gesprekken helemaal geschrapt worden. 

HD licht toe: vanuit cao en rechtspositionele gronden zijn FG en BG gehandhaafd. Ze worden 

echter alleen ingezet bij disfunctioneren. 

De GMR heeft ook twijfels aan de werking in de praktijk. Er wordt middels kijkwijzers 

regelmatig en veel beoordeeld. Waar is de samenhang en wordt er niet dubbel en dwars naar 

leerkrachten gekeken? Ook wordt vastgesteld, dat leerkrachten vanaf de PABO jaarlijks 

geconfronteerd worden met hun eigen ontwikkelpunten. Het ontwikkelgesprek moet niet 

ontaarden in een jaarlijks opnieuw afgespeelde grammofoonplaat. 

Tevens mist de GMR een borging van de tweezijdigheid van en de gelijkwaardigheid in deze 

gesprekken. 

 

TV schetst kort een mogelijk alternatieve lijn: 

1. Ontwikkelgesprek 
 

2. 1e vervolggesprek (na 6 tot 12 weken) 
 

3. 2e vervolggesprek (na circa 6 maanden) 
 

4. Evaluatiegesprek 

Op agenda in februari-vergadering met CvB. Vragen aanleveren bij het secretariaat. 

8. Profiel lid RvT  

Opmerkingen vanuit de GMR: 

- Tekstueel ontbreekt op een aantal plaatsen de samenhang tussen de zinnen. 

- De tekst is te uitgebreid en niet uitnodigend. 

- De GMR ziet de tekst ook als “meer van hetzelfde”. De omgeving verandert en INNOVO 

heeft daarin een aantal uitdagingen aan te pakken. Deze rol zou meer uit de tekst mogen 

blijken. 

- Is er aandacht voor de man/vrouw verhouding binnen de RvT? 

- De GMR is van mening, dat de eis “bestuurlijke ervaring” (old-boys netwerk) weg kan 

vallen. 

- De persoonsgebonden eisen kunnen meer uitgediept worden. Daarbij het “etc.” 

verwijderen. 

- Voor de GMR is interessant hoe de opdracht naar Delphin gecommuniceerd is.  

 

9. Actielijst GMR 

Het secretariaat werkt de actielijst bij.      

 

10. Rondvraag en sluiting  

MvR: Wanneer is vakantieregeling binnen? A: Omtrent maart/april 


