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                    voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten 
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Aanwezig GMR: Anke Paas, Marjolijn van Roon, Dagmar Schouteten, Sylvia Voeten, Hans Dam, Miguel Eijnwachter, Henri 

Lechner, Berend-Jan Molijn, Raymond Smeets, Martijn Valk, Ton Verhiel 

CvB: Nicole van Wolven, Bert Nelissen 

Afwezig: Annemiek Pustjens, Henry Lechner, Miguel Eijnwachter 

 

1. Opening 

Voorzitter opent om 20u en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- Op 4 april organiseert de GMR een gezamenlijke avond voor de medezeggenschapsraden 

van INNOVO. Inmiddels zijn er 17 MR-leden van 5 scholen aangemeld 

- TV bezocht op 29 januari een mini conferentie georganiseerd door de Aob. Thema’s waren 

het werkverdelingsplan, dat per augustus 2019 verplicht wordt en de functiedifferentiatie, 

waarin ingegaan werd op de nieuwe salarisschalen(L10, L11 en L12) in vergelijk tot de 

vroegere LA, LB en LC. 

- Agendapunt 5 en 6 worden omgewisseld 

- Voor het CvB eindigt dit overleg om 21.30u. De GMR benut de resterende tijd om besluiten te 

nemen over het advies inzake het profiel RvT en de instemming met betrekking tot de nieuwe 

gesprekkencyclus. 

- BN haakt kort in op het persbericht in de Limburger van 31 januari 2019 

- Iedere school heeft wel een afsluiting van het schooljaar op haar programma. De meeste 

Flexforcers vallen daarbuiten. Daarom is een gezamenlijke avond georganiseerd bij van der 

Valk, die door de aanwezigen als heel prettig ervaren is. 
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- B&W Heerlen heeft besloten de financiering voor de huisvesting van BS Tarcisius in het 

voormalig HTS gebouw aan te vullen. Ook de Catharinaschool zal hier mee intrekken. Eind 

maart is duidelijk of de gemeenteraad hierin mee gaat. 

 

 

3. Profielschets lid RvT         

CvB: De RvT heeft met dit profiel aangesloten op een eerder gebruikt format en heeft er ook 

voor gekozen om met 5 leden verder te gaan. De plek van dhr. Plagge is daarom al niet meer 

ingevuld. De expertise worden over minder leden verdeeld. Door het vertrek van het huidige 

lid, is er aandacht nodig voor een HRM-profiel, waarin, door de gewijzigde situatie van te veel 

personeel naar de huidige krapte aandacht wordt gevraagd voor de aspecten werving en 

vitale medewerker.  

Bij de werving wordt zeker ook gekeken naar de man/vrouw verhouding binnen de raad. Het 

bureau Delphin kan pas starten als de GMR groen licht heeft gegeven. 

 

Besluitvorming GMR: 

De GMR besluit een positief advies te geven aan het profiel. TV schrijft de onderbouwing 

waarin de al genoemde punten worden meegenomen. 

 

 

4. Vernieuwing en modernisering gesprekkencyclus     

CvB: de notitie wordt nog aangevuld met een invoeringsparagraaf. Er is gedacht vanuit 

eigenaarschap van de professional. Deze kan het best inschatten op welke vlakken hij/zij zich 

wenst te ontwikkelen en op welke aspecten hij/zij nog verbeterpunten ziet. We verwachten 

dan ook initiatief vanuit de leerkracht, waarbij de leidinggevende een steeds meer coachende 

rol krijgt en faciliteert. De notitie benoemt dan ook verschillende instrumenten die ingezet 

kunnen worden, waaronder TruQu feedback, vragenlijsten voor kinderen, het 

kernkwaliteitenspel en de vijfvingermethode. 

Het kan gebeuren, dat een ontwikkeltraject niet dat oplevert wat afgesproken is. Dan moeten 

werknemer en leidinggevende samen kijken naar alternatieve wegen, maar uiteindelijk moet 

ook een directeur kunnen acteren en komt alsnog het beoordelingsgesprek in beeld. 

De GMR ziet graag de gelijkwaardigheid geborgd. CvB: De kwaliteit van de dialoog is  

afhankelijk van de wijze waarop deelnemers tegen over elkaar staan. Borging van 

gelijkwaardigheid vastleggen in een document is vrijwel onmogelijk. We zijn voorstander van 

een dynamische dialoog, waarin ook professionele intervisiegesprekken een rol spelen: vraag 

het de ander, luister naar elkaar. 



De GMR benoemt nog, dat het ontwikkelgesprek niet tot een indirecte beoordeling wordt. De 

uitgangsbasis is van belang om tot gelijkwaardigheid te komen. Er wordt binnen meerdere 

trajecten al naar leerkrachten gekeken. Een observatie van een les moet niet weer de basis 

voor een ontwikkelgesprek zijn. 

 

Besluitvorming GMR: 

De GMR hecht veel waarde aan de communicatie van het nieuwe systeem in de organisatie. 

Niet alleen leidinggevenden, maar ook het personeel moet eenduidig en helder geïnformeerd 

worden. De rol van de leidinggevende is, zoals in veel situaties binnen het onderwijs, cruciaal. 

Zijn/haar houding en de cultuur die in de school ontstaan is, zijn mede bepalend voor het 

slagen van deze nieuwe gesprekscyclus, waarin gesprekken op maat mogelijk moeten zijn. 

Ook mag het beoordelingsgesprek (indien dat in zicht komt) en de inhoud ervan geen 

verrassing vormen en een “natuurlijk” gevolg zijn van de voorafgaande ontwikkel- en 

vervolggesprekken. 

De GMR besluit dan ook te wachten met een definitief besluit tot ook het uitvoeringsplan 

voorligt. 

Er ontstaat een levendige dialoog over de problematieken in het huidige onderwijs. Het 

lerarentekort met alle gevolgen van dien, de status van de leerkracht, de opleiding aan de 

PABO’s en de beeldvorming over het onderwijs. INNOVO probeert de situatie aan te pakken 

door zij-instroom (“Doornroosje”), de Flexforce maar vooral door nieuwe collega’s te binden 

aan en te boeien voor de organisatie INNOVO. Het moet rondgaan, dat het bij INNOVO goed 

werken is, dat INNOVO een goede werkgever is. 

Tevens worden gesprekken gevoerd met de PABO’s. De dynamiek binnen de opleiding voor 

leraren baart zorgen. Ook daar zien we veel oudere docenten, die minder mee bewegen met 

de nieuwe tijd.  

 

Staking op 15 maart 2019: CvB: wie wil staken moet dat kunnen. Het CvB heeft wel twijfels bij 

deze actie. Werkt een staking wel? Is het niet zinvoller andere acties te bedenken?  

 

5. Notitie ICT           

- Op 4 februari hebben TV, BJM en ME gezamenlijk met Ton Giessen gekeken naar de vragen 

die ten aanzien van deze notitie door de GMR zijn gesteld. Een verslag hiervan wordt nog 

nagezonden. 

- Ton Giessen was goed voorbereid en het gesprek heeft wel voor verheldering gezorgd. 

Opvallend is wel, dat hij regelmatig de inzet van de I-coaches benoemt, terwijl die in de notitie 

helemaal niet aan bod komen. Ook is nu duidelijk, dat een aantal in de tijdlijn aangegeven 

aspecten al lopen.  



- Deze notitie is een document, dat frequent bijgestuurd zal moeten worden. De ontwikkelingen 

gaan snel en vragen een jaarlijkse evaluatie.  

Besluitvorming GMR: 

Volgend jaar zal dezelfde commissie weer het gesprek aangaan. Daarbij staan de 

vorderingen, maar ook de tegen gekomen problemen centraal. Voor nu zal de GMR, gebruik 

makend van haar initiatiefrecht, een ongevraagd advies naar het CvB zenden, waarin het 

aantal I-coaches en hun beloning in relatie met het ambitieniveau en de werklast ter sprake 

komt. 

 

6. Aanpassing statuten INNOVO       

INNOVO wil graag ook andere scholen dan enkel katholieke scholen de kans bieden om zich 

aan te sluiten. Daarnaast zijn vanuit de Wet Versterking Bestuurskracht een aantal 

aanpassingen van de statuten van de organisatie nodig. De GMR wordt geïnformeerd over de 

aanpassingen. 

GMR: formeel heeft de GMR geen positie in de wijziging van de statuten. Wel moet gekeken 

worden naar het (ten dele) loslaten van de katholieke grondslag van de Stichting. Een en 

ander is verwoord in de WMS artikel 13, lid 1b (instemming ouders/leerlingendeel).  

 

7. Rondvraag 

SV: op school worden al gespreken gevoerd over het 5 gelijke-schooldagenmodel (nog geen 

beleid) en de vakantieregeling. Ook is er sprake van een afschaffen van de CITO-toetsen en 

zou er binnen INNOVO een werkgroep mee aan de slag zijn.  

o Zover bekend is er nog geen beleid gezet op het 5 gelijke-dagenmodel. Wordt dit voor 

heel INNOVO uniform geregeld is de GMR aan zet. Krijgen scholen vrijheid hierin (er 

zijn meerdere modellen), dan ligt dit bij de MR 

o In 2020 is voor regio Zuid de periode tussen de mei- en de zomervakantie groot (10 

weken) Het CvB heeft aangegeven de koppeling met het VO te willen loslaten (wij zijn 

de enige regio, die dat nog doet) en te willen kijken naar een alternatief. Ook in het 

KIM-overleg van de gezamenlijke GMR’en is hier al over gesproken. 

o Er is niets bekend over een werkgroep binnen INNOVO, die zich bezig houdt met het 

afschaffen van de CITO-toets(en). TV vraagt na. 

o De Ipads zijn verouderd. Komen er nieuwe? Dit wordt een agendapunt voor de 

volgende vergadering. 

APa: heeft de toegewezen MR’en gemaild. Tot nu toe `slechts één reactie.  A: neem het 

initiatief dat je goed dunkt (bellen, nogmaals mail, er heen gaan)→ geen reactie.  

RS: Wat houden de programmalijnen in, waaraan leden zijn gekoppeld. Nieuwe leden moeten 

nog een plek krijgen. Agendapunt voor de volgende vergadering.  


