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1. Opening  

Vanuit een kort vooroverleg met een deel van de P-geleding wordt soepel 

overgegaan in het reguliere overleg. 

 

 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- 27 mei: TV heeft een afspraak inzake een e-learning module “basis 

medezeggenschap” binnen de INNOVO-academie 

- 6 mei: HD en TV bezochten de MR van de Windwijzer. 

- APa en RS bezochten de Catharinaschool in Heerlen. 

- Alle nieuwe stukken (aan ieder bericht op 7 mei) staan in de cloud in de map van 

de vergadering van juni a.s. 

- Door het vooroverleg lopen de eerste punten van de vergadering in elkaar over. 

De mededelingen vormen het sluitstuk. 

- De nieuwe Chromebooks zijn er. Deze worden aan het eind van de vergadering 

uitgedeeld. – HD meldt een probleem met ontvangen van mail → mogelijk 

aanmaken @Gmail adres. Reactie: niet handig om er nog een mailadres bij te 

krijgen. Werkt verwarrend. 
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3. Kadernota         

 

Er zijn al veel vragen gesteld en beantwoord. HD en TV hebben in kleinere setting de 

kadernota 2019-2020 met Dennis Lymandt besproken. Toch blijven in deze 

kadernota veel aspecten onduidelijk en komen er ter vergadering nieuwe vragen naar 

boven.  

De GMR besluit de advisering uit te stellen en nogmaals met Dennis Lymandt het 

gesprek aan te gaan. TV zal hem uitnodigen om voorafgaand aan de vergadering van 

4 juni a.s. nog een aantal vragen te beantwoorden. Daarin wordt dan ook de 

concernbegroting meegenomen. (actie: secretariaat) 

Alle vragen dienen voor maandag 27 mei bij het secretariaat te zijn. 

 

 

 

4. Gesprekkencyclus        

 

De GMR besluit vooralsnog geen positieve instemming af te geven. 

Alhoewel de notitie goed opgezet is en duidelijk de intentie verwoord, dat er van 

koers veranderd moet worden, zijn er een tweetal aspecten die voor de GMR van 

belang zijn en die verduidelijking c.q. aanpassing verlangen: 

- In de praktijk lijkt vanuit de opdracht om les te geven conform de vier sleutels een 

tweede gesprekslijn te ontstaan, waarin beoordeling wel een aspect vormt. Aan 

de hand van een afvinklijstje wordt geobserveerd, hetgeen dan tot een gesprek 

voert over de mate waarin de leerkracht het lesgeven conform de vier sleutels 

beheerst. Dit staat uiteraard haaks op de doelstellingen van de nieuwe 

gesprekkencyclus, waarin ontwikkeling en gelijkwaardigheid belangrijke aspecten 

moeten zijn. De GMR wil dan ook graag duidelijkheid over de status van deze 

gesprekken en haar relatie tot de nieuwe gesprekkencyclus. 

- Een tweede aspect is de communicatie zoals benoemd in de uitvoeringsnotitie. 

De directeuren krijgen hier een belangrijke taak. In het verleden is al vaker 

gebleken, dat directeuren nieuw beleid ieder naar hun eigen aard communiceren 

met hun team. Sommigen delen alles, anderen slechts fragmenten. Het hier 

voorliggende beleid is van belang voor alle medewerkers; iedere medewerker 

dient dan ook dezelfde informatie te krijgen. De GMR wil dat de communicatie 

uniform is en vanuit het CvB geregeld wordt (een folder voor alle medewerkers 

bijv.). Tekstueel zal dit in de uitvoeringsnotitie aangepast moeten worden.  

 

 



5. Vakantieregeling 2019-2010      

 

De GMR besluit een voor het komend schooljaar een positief advies af te geven en 

de opmerkingen vanuit het CvB te onderschrijven. Wel zal in het advies opgenomen 

worden, dat dit voor de schooljaren 20/21 en 21/22, waarin de periode van de 

meivakantie tot aan de zomervakantie 11 weken omvat niet vanzelfsprekend is. De 

GMR acht een dergelijk lange periode niet goed voor leerling, leerkracht en kwaliteit 

van onderwijs. Of het loslaten van de koppeling met het VO dan handig is, is nog 

maar de vraag, zeker gezien het doel van INNOVO om intensiever samen te werken 

en mogelijk te komen tot een tienerschool. (Actie: secretariaat) 

 

 

6. Vragen koppelen aan namen      

Met het koppelen van namen aan gestelde vragen moet voorzichtig omgegaan 

worden. Het kan ook tot problemen leiden. Echter kan het ook niet zijn, dat GMR-

leden aangesproken worden op door hen gestelde vragen en dat de GMR daartoe 

haar werkwijze zou moeten veranderen.  

 

 

7. Evaluatie avond GMR-MR       

 

De gezamenlijke avond heeft veel positieve reacties opgeleverd. Voor volgend 

schooljaar worden twee data in de agenda opgenomen. Daarnaast handhaven we de 

MR-bezoeken. (Actie: secretariaat) 

 

 

8. Initiatief t.a.v. ICT in het Onderwijs      

 

Het initiatief, zoals voorgelegd, wordt geaccordeerd. MvR zal een aanvulling sturen 

(maandag 20 mei), die zal worden ingepast. Het secretariaat zorgt voor verzending 

naar het CvB en de agendering op 4 juni a.s. (actie: MvR en secretariaat) 

 

 

9. Procedure BFP, bovenschoolse INNOVO-lerarenbeurs en concernbegroting 

 

Er zijn nog drie stukken binnengekomen, waarvan we als GMR iets moeten vinden. 

Hoe pakken we deze aan? 

- Concernbegroting (+ kadernota): We koppelen de concernbegroting aan de 

kadernota en zullen deze gezamenlijk met Dennis Lymandt bespreken. Het 

secretariaat nodigt Dennis uit voor het overleg van 4 juni. Aanvangstijd 19u. We 



spreken af, dat alle vragen voor 27 mei bij het secretariaat liggen. (Actie: alle 

GMR-leden) 

- INNOVO-lerarenbeurs: de GMR is positief ten aanzien van deze regeling. Het 

biedt mogelijkheden tot doorontwikkeling en past goed binnen de secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Alvorens echter een instemming af te geven, vraagt de 

GMR duidelijkheid over de inrichting van de procedure rondom de greencard nu 

de functiemix is losgelaten. (TV koppelt deze vraag terug naar HD) 

 

- Bestuursformatieplan: ten aanzien van deze notitie komen veel vragen naar 

voren. De GMR besluit de bijeenkomst van de P-geleding (gepland op 1 juni 

2019) naar voren te halen om de vragen met HD te bespreken. Datum en tijd: 28 

mei 2019, van 13u tot 14.30u. Een deel van de vragen wordt al ter vergadering 

benoemd. Het secretariaat zal deze bundelen en, na controle door de inbrengers, 

aan HD laten toekomen.  

  

 

10. Actielijst GMR 

De actielijst wordt naar aanleiding van deze vergadering en afgehandelde items 

bijgewerkt. 

 

 

11. Rondvraag en sluiting  

MvR, APu, APa, SV: presentatie scholentour graag verschuiven naar de eerste 

vergadering na de zomervakantie. 

APu: Onderzoek de mogelijkheid of we als GMR ook een standje kunnen inrichten 

tijdens de INNOVO-onderwijsdag op 9 oktober 2019. (Actie: secretariaat) 


