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1. Opening  

Tussengevoegd: Uitleg Sanja Bundalo over oudervacatie 

Sanja geeft aan, dat: 

- de VOG verplicht is. De kosten ervan Kunnen gedeclareerd worden. 

- er geen loonheffingskorting toegepast wordt 

- de nieuwe leden een aantal documenten invullen – pakketje wordt meegegeven 

- vragen via insite@innovo.nl aan Sanja gesteld kunnen worden 

- reiskosten voor de O-geleding in de vergoeding zijn meegenomen en dat GMR 

gerelateerde reiskosten voor de P-geleding goedkeuring van het secretariaat behoeven. 

Het secretariaat GMR verzorgt dan de afhandeling naar de afdeling PSA. 

 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- Ingekomen mail Gertie Houben (secretaris MR Klavertje Vier) inzake teambeloning bij 

laag verzuim 

o De wijze waarop het bericht over de teambeloning bij laag verzuim naar de 

werkvloer is gecommuniceerd lijkt niet overal op dezelfde wijze te zijn 

gecommuniceerd. De GMR heeft niet “ingestemd” met het voorstel, maar CvB en 

MR hebben gezamenlijk afgesproken de proef een kans te geven. 

o Formeel is deze beloning een twijfelgeval. Bij structurele invoering zal deze 

eerder onder artikel 16, lid 2a vallen, dan onder het instemmingsartikel 12g 

o TV vraagt na hoe de communicatie in deze naar de scholen is verlopen. 

 

- Nieuwe editie zakboek WMS is uit – TV zal dit voor alle GMR-leden bestellen 
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- De verslagen GMR en CvB-GMR staan op de website van INNOVO. Als het verslag van 

deze vergadering geplaatst wordt, gaat het vorige verslag eruit. Zo staat er telkens een 

actueel verslag van zowel de GMR-vergadering als van de gezamenlijke overleggen met 

het CvB.  

 

 

3. Verslag bijeenkomst RvT, CvB, GMR 

- De GMR gaat akkoord met het verslag. Wel wordt nagevraagd of het gebruik van 

volledige namen i.p.v. afkortingen correct is 

- Het secretariaat handelt een en ander met NP af. 

 

 

4. Stand van zaken relatie MR’en 

Uit de bezoeken aan de  MR’en is gebleken, dat er behoefte is aan een platform waarop 

informatie uitgewisseld kan worden. MvR en TV hebben een gesprek gehad met Jordy 

Gussen om de mogelijkheden te bekijken. 

Uitgangspunten waren: “Hoe kunnen we eenvoudig documenten delen?” en : Hoe kunnen 

MR’en met elkaar in contact komen?” 

Om een begin te maken zijn de volgende stappen genomen: 

- INNOVO (en dus ook de GMR) werkt in beveiligde google-omgeving 

- Er is een account aangemaakt voor ieder GMR-lid (naam.achternaam@innovo.nl  

- We gebruiken Google-Drive om documenten te delen 

- Google-keep kunnen we inzetten voor de actielijst en 

- via Google discussiegroepen kunnen MR’en straks informatie met elkaar delen. De MR’en 

krijgen een account op één persoon. Deze kan dan een vraag posten, waar andere MR’en 

op kunnen reageren. Op deze wijze ontstaat er een platform voor de MR’en. 

- Afspraak: iedereen voegt zich voor woensdag 14 november toe. 

 

 

5. Kort verslag overleg KIM GMR’en  

Al een aantal jaren komen de voorzitters en secretarissen van de GMR’en van Kindante, 

INNOVO en Movare tweejaarlijks bij elkaar om informatie uit te wisselen.  

Onderwerpen die op 25 oktober 2018 aan de orde zijn geweest: regionale onderwijskaart en 

passend onderwijs, cao en de komende vakantieregeling. 

Vastgesteld kan worden, dat de besturen, behoudens enige lokale verschillen, de heersende 

problematiek rondom Passend Onderwijs en het dreigende lerarentekort op gelijkaardige wijze 

proberen op te vangen. Overal is sprake van “Onderwijs anders organiseren”, tijdige 

signalering in de kleuterleeftijd en vervangingspools.   
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Vanaf 2020 ontstaan er lange periodes tussen mei- en zomervakantie. Als GMR’en zijn we 

hier niet echt gelukkig mee. We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen hierin bij 

de diverse besturen. 

TV zal informatie opvragen bij Ron Winkens, die namens INNOVO deelneemt aan deze 

regionale commissie. 

 

6. Nagekomen stukken: HCC en Tevredenheidsonderzoek 

- Probleem ligt (nog steeds) bij langdurig ziekteverzuim. Na een duidelijke daling, zien we 

de percentages nu weer wat stijgen.  

- De GMR stelt de vraag hoe hier preventief op ingespeeld wordt? ME: Wordt er al gebruik 

gemaakt van nieuwe E-health toepassingen? ME: geeft de volgende GMR vergadering 

een korte presentatie over E-health.  

- De GMR vraagt zich ook af of er gekeken is naar een mogelijke correlatie tussen het 

HCC-rapport en het Tevredenheidsonderzoek. Is er een relatie vast te stellen, en zo ja 

welke, tussen hoog langdurig ziekteverzuim en de tevredenheidsuitslagen op een school? 

- Delen directeuren het Tevredenheidsonderzoek met hun MR’en c.q. team? Heeft het CvB 

zicht op de interventies die een school inzet om mogelijk te versterken punten aan te 

pakken?  

- Vragen: 

o Wat valt onder het begrip “gedragsstoornissen”? (TV zet uit naar HCC) 

o Waarom is gekozen voor een op maat gemaakte vragenlijst? 

o Wat is bedoeld met de zin: “Afname in mei is mogelijk verklaring voor 

tegenvallende respons?” 

- Opvallende uitslagen zien we bij het SEB/management. Ook valt op dat veel directies 

hoger scoren, dan de medewerkers (soms significant, zoals in Born en Buchten).Ook de 

lijst waarin de resultaten tussen > 0,3 en 0,1 liggen, is met 19 scholen groot. Gelukkig 

staat daar tegenover een grote groep scholen, waar zaken klaarblijkelijk verbeterd zijn.  

- De GMR is geïnteresseerd in de interventies en/of ondersteuning die bovenschools 

worden ingezet om waar mogelijk scholen te helpen uit het dal te komen. Wellicht ook, dat 

onderzoek naar de aspecten die de positieve ontwikkeling van een aantal scholen heeft 

veroorzaakt, belangrijke informatie kan opleveren. 

 

7. Thema-avond MR’en 

Het voorgelegde voorstel wordt aangenomen. Het omvat volgende stappen: 

- input ophalen bij MR’en (reactie voor 1 december) 

- datum prikken (kort na de voorjaarsvakantie en in overleg met mogelijke externe  

gast)  

-     bekendmaken 2e week januari –  

-     deelname inventariseren tot 31 januari  

-     regelen locatie/definitieve afspraken met externe spreker 



8. Presentatie CvB 

De presentatie van het CvB in de vergadering van oktober gaf een eerste doorkijk naar het 

Strategisch Beleidsplan voor de komende periode. Er kwam een stevige hoeveelheid 

informatie op de GMR af. Alhoewel het niet mogelijk is om definitieve uitspraken te doen, 

benoemt de GMR wel een aantal zaken die haar opvalt: 

 

- INNOVO heeft als insteek gekozen voor het Rijnlands model. Dat houdt ook in, dat 

initiatief en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen. Toch 

zien we ook onderwerpen die van bovenaf opgelegd worden.  

- Een van de opdrachten van het CvB is kaderstelling. De GMR kan daar in meegaan, maar 

benoemt wel het gevaar van discrepantie tussen kaders stellen en Rijnlands denken. Hoe 

ver kan het CvB gaan in die kaderstelling? 

- Er worden thema’s genoemd, waaronder instroom vierjarigen en onderwijstijd (5-gelijke 

dagen model) die in de cao benoemd worden als op schoolniveau te regelen 

onderwerpen. De cao noemt ook kaderstelling, maar wat moet écht overkoepelend en wat 

kan/moet op schoolniveau? 

- Er is sprake van “Doorontwikkeling tot op de werkvloer”, maar is dat niet een neerwaartse 

(top-down) beweging? Hoe kunnen we de richting omdraaien; bouwen vanuit de basis?  

- Onder de kop “Flankerend beleid” staan een aantal doelstellingen, die nog wel enige 

verduidelijking behoeven. 

- Voorlopig startpunt: de GMR is benieuwd naar het vervolg, maar geeft wel aan veel meer 

duidelijkheid te willen krijgen over de verbinding en uitwerking van dit stuk met het 

Rijnlands principe en vooral ook hoe wij hier in meegenomen worden.  

- Actie allen: Formuleer zo concreet mogelijk opmerkingen op platform  

- Actie secretariaat: Discussiemap aanmaken – mensen uitnodigen 

 

9. Actielijst 

 
- Actiepunt Jordy nieuw formuleren; eerste stappen zijn gezet. 

- Scholentouren door MvR, AP, SV, AP = bezoeken twee scholen – eind van het jaar 

terugkoppelen → op actielijst 

- AVG en privacy op actielijst 

- MV naar MR Sibbe: hij vraagt wie er mee gaat. TV stuurt vragenlijst door. 

- Leden geven punten voor actielijst door. (actie: allen) 

 

10. Rondvraag en sluiting 

SV: wat is de stand van zaken van het generatiepact: HD: de kosten zijn begroot, maar de 

regeling wordt niet meer breed uitgezet. Initiatief ligt bij directeuren, HR-consulenten en 

medewerkers. Vraag aan CvB: wat gebeurt met het niet ingezette bedrag? 

 

 


