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Opening 
 
Voorzitters heten welkom. 
Afgemeld: Monique, Michelle 
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Mededelingen 
 

- De update van de Notitie/ presentatie klaar voor de krimp wordt toegelicht door het 
CvB. 
 

Highlights worden door voorzitter CvB toegelicht. De notitie is als bijlage toegevoegd.  
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Terugpakken beloningsbeleid en uitvoeringsnotitie en communicatie 
onderwijsondersteuners 
 
De cyclus van de aangeboden stukken door Innovo is nog niet rond. Voor de GMR is het niet 
altijd duidelijk wat er met het advies gedaan wordt.  
Er wordt met elkaar van gedachten gewisseld over een aangepaste werkwijze. 
Overeengekomen wordt dat in de eerste vergadering die volgt op het afgegeven advies/ de 
afgegeven instemming, wordt besproken wat de reactie is van het CvB op het advies van de 
GMR.  
Van de zijde van de GMR wordt er de voorkeur aan gegeven dat het CvB de reactie vooraf 
kort op schrift stelt (en waar nodig/ gewenst verder mondeling toelicht ter vergadering). 
Concreet worden twee onderwerpen besproken die de GMR eerder van advies heeft 
voorzien. De reactie van het CvB op het advies m.b.t. de onderwijsondersteuners wordt 
mondeling afgehandeld. Er zijn op dit moment 12 onderwijsondersteuners B in dienst. De 
reactie op het beloningsbeleid wordt door het CvB schriftelijk gegeven vóór 7 juni 2022.  
 
Actiepunten 

- Tijdgebonden actielijst (wegzetten in kalender) -> door secretaris CvB en GMR 
- In Ibabs vergadering CvB vast agenda punt van maken (terugpakken adviezen) -> 

door secretaris CvB en GMR. 
- Voorlegger aanpassen; reactie CvB daaronder naar aanleiding advies GMR -> door 

secretaris CvB en GMR. 
- Schriftelijke reactie op beloningsbeleid volgt nog -> door CvB. 
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Terugblik 10 mei (thema- avond GMR- MR) 
- We bespreken de thema- avond. Wat heeft het opgeleverd? Wat speelt er op MR/ 

schoolniveau? Dialoog over actuele zaken rondom onderwijs op Innovo. 
 
We concluderen dat het een fijne avond was, waarin er veel is opgehaald. De vragen vanuit 
de mr`en worden verzameld en t.z.t. - voorzien van antwoord - doorgestuurd. De tip om een 
training voor mr`en op school te organiseren door de vakbond wordt besproken. Het is zeker 
mogelijk om dit met het cluster te organiseren, dit kan winst opleveren.  
De mr`en geven aan de themabijeenkomst als prettig te ervaren. Ze willen graag een centraal 
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onderwerp per cluster in een fysieke bijeenkomst.  
Het management statuut wordt besproken. Deze heeft Innovo (nog) niet. Het staat voor een 
deel beschreven in code goed bestuur. Het past niet echt binnen het Rijnlandse 
gedachtegoed. De rol ligt meer bij de directeuren. De directeur geeft zelf kleur. De directeur 
hoeft niet bij een mr-vergadering aanwezig te zijn (op aanvraag van de mr). 
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Rondvraag 
- In de krant zijn een aantal berichten verschenen over het aanpassen van de 

schoolvakanties mocht corona weer gaan opleven (of wellicht sowieso preventief). De 
zomervakantie zou dan korter worden en de kerstvakantie langer. Dat heeft nogal wat 
impact op kinderen, ouders en personeel. Hoe kijkt het CVB hier tegenaan? Weten 
jullie meer over hoe concreet deze plannen zijn? Zijn jullie pro- actief met andere 
scholenkoepels het Innovo standpunt wensen uit te dragen richting Den-Haag? En in 
hoeverre wordt het standpunt van ouders, kinderen en personeel binnen Innovo 
geïnventariseerd worden? 
 
Dit is nog niet opgepakt door de scholen in Zuid- Limburg. We bespreken het voor zijn 
en benadrukken dat mensen niet overvallen moeten worden door last minute acties. 
Belangrijk om daarbij het personeel en ouders te peilen.  
 

- CvB heeft aangegeven te willen reflecteren en vooruitblikken met de GMR. 
CvB kijkt terug op een mooi jaar van goede medezeggenschap. Goed onderwijs voor 
alle partijen staat centraal. We zijn dit jaar nader tot elkaar gekomen. Ook heeft de 
GMR eigen kracht ontwikkeld om zelf zaken aan te pakken. Nieuwe uitdaging ligt bij 
het organiseren van ondersteuning zeker voor nieuwe leden. 
De GMR is zeer tevreden over de voorlegger. De GMR heeft gewerkt aan het 
neerzetten van een structuur. Het was een bewogen jaar door onder andere het 
digitale vergaderen. Niet alle vergaderingen zijn positief verlopen. In het algemeen 
hebben we een goede lijn medezeggenschap te pakken. Dit zit zeker ook in de 
wisselwerking. Voorleggers dragen daar ook aan bij. 
 

- Bedankje voor de vertrekkende leden met een speciaal woord van dank aan de 
vertrekkende voorzitter van de GMR.  
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Klaar voor de Krimp – update 2022 
 

Even voor de beeldvorming… 

 INNOVO in 2005 nog 12.500 leerlingen; in 2019 
op 9.211 leerlingen en de prognose was in 2030 
ca. 8.50o [DUO]; in 2012 dachten wij nog op ruim 
5.000 uit te komen; 

 per 1 oktober 2021 hebben we iets meer dan 9.000 
leerlingen; 

  
 

 

 opmerkelijk blijft aanwas via zij-instroom 
nationale migratie en komst internationale 
arbeidsmigranten en statushouders; 

 fertiliteit 1,4 kind per man x vrouw in Limburg 
- dus daling aanwas via geboorte zet door 
(uitzondering Voerendaal); 

 de verwachte krimp vlakt sterk af 

voor het eerst 150 leerlingen minder na drie jaar relatieve 
stabiliteit; BAO daalt; SBO groeit licht en SO/VSO stabiliseert 

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
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Klaar voor de Krimp – update 2022 
 
 

relevante context 

 advies Onderwijsraad 2013 minimale 
schoolgrootte [100] blijft relevant, mist draagvlak 
in politiek en dat is nog steeds zo; 

 2015 onderhoud volledig naar schoolbesturen; 
 contouren nieuw bekostigingsstelsel [bedrag per 

leerling] noopt tot schaalvergroting [>250]; is van 
kracht vanaf 1 januari 2023; 

 kleinschalig [<50] in de regel veel te klein voor 
sociaal- emotionele en brede talentontwikkeling 
leerlingen en goed werkbare en duurzame inzet 
voor leerkrachten; wij hanteren 80 als absoluut 
minimum [besloten in 2018]; 

 trend vorming integrale kindcentra [0-18]; 
 nieuwe taken: 2-4 jarigen en nieuwkomers en 

vluchtelingen uit Oekraïne. 

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
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Klaar voor de Krimp – update 2022 

                   staand beleid 

 acht criteria uit Klaar voor de Krimp; 
• deelname-percentage (=sterke voorspeller van trend) 
• aantal leerlingen 
• kwaliteit 
• tevredenheid 
• werkgerelateerd verzuim 
• financiële zelfredzaamheid 
• leegstand 
• afstand (tot andere scholen) 

 digitale monitor toekomstvastheid gebouw 
en jaarlijks [oktober] actualiseren MOP; 

 steeds tijdig periodieke update afgestemd met 
team, ouders en omgeving op basis ‘1 oktober-
telling’; wordt ‘1 februari- telling’; 

 tijdige opstart traject fusie, vorming 
Gemeenschap van Scholen, sluiting of uitruil 
en steeds in goede samenspraak gemeenten, 
kindpartners en collega-besturen; 

 echter: niet-voorspelde groei (anders dan 
geboorteprognose) plaatst ons voor nieuwe 
opgaven. 

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
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Klaar voor de Krimp – update 2022 
 

ontwerpregels tot nu 

 gemeentelijke opheffingsnorm | wel relevant maar 
niet absoluut; 

 norm = veelvoud van 80: 
• 80: ondergrens - altijd in combinatie of in gemeenschap 

van scholen; 
• 160: norm landelijk gebied; 
• 240: norm stedelijk gebied; bij deze omvang full-time 

directeur qua bekostiging; 
• 480: ‘absoluut’ maximum; 
• ≤ 50: fusie + sluiting | 80 leerlingen = ondergrens sinds 

2018; 

 eis deelnamepercentage > 80%; 
 locatieafweging langs: spreiding + toegankelijkheid 

en eis educatieve profilering + duurzaamheid; 
 gemeentegrensoverschrijdende aanpak noodzakelijk; 
 steeds passend bij primaire taak: goed onderwijs3. 

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
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actueel in de kalenderjaren 2022 e.v. 

 nieuwbouw | verbouw in uitvoering en afronden: 
– afronding St. Paulus te Heerlen per juli 2021 [N] 
– afronding St. Martinus te Heerlen per september 

2021 [V] 
– afronden Kindcentrum Bekkerveld maart 2022 [N 

en V] 

 nieuwbouw | verbouw voorbereiden / opstarten: 
– voor De Verrekijker (2022) te Amstenrade [N] 
– voor Ummer Clumme (2023-2024) in Klimmen [N] 
– voor Draaiende Wieken (2022) in Posterholt [V] 
– Voor De Windwijzer, BMV Heerlerbaan (2023) [N] 
[N] = nieuwbouw [V] = verbouw 

 

 fusie + sluiten: in 2020, 2021 en 2022: geen 

http://www.innovo.nl/
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route op weg naar 2023 e.v. 
 

 zorg om Rothem, Wijnandsrade, Ransdaal, Eys, 
Ubachsberg, Buchten, Epen; alle in de buurt van 
100 of (veel) minder ... maar in alle gevallen 
een oplossing in de buurt; 

 onderzoek verduurzaming gebouwen; heeft in 
voorgaande jaren weinig opgeleverd buiten 
zonnepanelen; aanpakken buitenschil is 
voorwaardelijk; echter niet snel rendabel 
vanwege beperkt gebruik per dag / dagen in 
jaar; 

 verdieping + intensivering samenwerking in 
zeven clusters: kan/zal ook leiden tot andere 
uitgangspunten huisvesting en spreiding van 
scholen; bijvoorbeeld in de vorming van een  
Gemeenschap van Scholen [GvS]. 
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