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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30u en heet iedereen, in het bijzonder Nicole van 

Wolven, Bert Nelissen en Erik Heijdendael, van harte welkom. 

 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- De E-learning-module “Basis Medezeggenschap” zal in september klaar zijn. 

- Er heeft zich één ouder kandidaat gesteld voor de open vacature per schooljaar 2019-

2020 

 

 

3. Kadernota 2019-2020 

De Kadernota 2019/2020 bleek dit jaar voor meer problemen te zorgen dan de voorgaande 

jaren. Er zijn naar aanleiding van het gesprek met Dennis Lymandt toch nog een aantal 

vragen blijven liggen. Deze zijn in dit overleg aan het CvB voorgelegd. 

CvB:        

- De bedoeling van de kadernota is het benoemen van uitgangspunten, die weliswaar 

inhoudelijk nog weinig geladen zijn, maar die wel als uitganspunt voor de begroting 

dienen. 

- De opdracht van de clusters is drieledig:  

1. Draag zorg voor een continuüm van onderwijs, 2. Regel vervangingen onder elkaar en 

3. Zorg als cluster voor een groen SOP. Het project “Maat werkt” heeft als opdracht de 

clusters hierin te ondersteunen. Dit gebeurt op basis van vraagstelling vanuit de clusters. 

De 7 clusters (nu ingedeeld per gemeente en op basis van keuzes die door directeuren 
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zijn gemaakt) zijn geen formele entiteit. De scholen blijven zelfstandig, maar wisselen 

ervaring en expertise uit en werken samen.  

- MV: Wat merken ouders en leerlingen van de clustervorming? CvB: Passend Onderwijs is 

een gezamenlijke opdracht. Door samenwerking inbreng van expertise vanuit de scholen 

in het cluster, hopen we voor thuisnabij onderwijs te kunnen zorgen. Het kind dat extra 

begeleiding nodig heeft, blijft dan binnen het cluster.  

- Het is de bedoeling, dat de clusters ook gaan samenwerken met externe partijen, zoals 

sport- en muziekverenigingen.  

- De notitie “Van expertisepool naar expertiseplatform” wordt nog toegezonden – hier 

komen we later op terug. 

- CPO = Clusterverbinder Passend Onderwijs. Deze heeft specifieke expertise op het 

gebied van Passend Onderwijs en gaat de clusters ondersteunen in zaken die met PO te 

maken hebben. Dit wordt een taak en de invulling moet nog gebeuren. Er zal geworven 

worden middels een vacature. Per cluster acteren 2 CPO’ers als duo. Zij werken samen 

met de andere CPO’ers en staan voor een deel van hun taakomvang met de voeten in de 

klei.  

- Villa Kakelbont heeft twee onderwerpen uitgewerkt, zijnde een portfolio en kind 

gesprekken. De kleur van de school bepaalt de keuze hierin en de uitwerkingen worden 

binnen INNOVO ter beschikking gesteld. 

- Om meer helderheid te krijgen in de werkzaamheden van de diverse aan de 

programmalijnen gekoppelde stuurgroepen worden op dit moment startpagina’s 

ontwikkeld, waarin deze inzichtelijk gemaakt worden. De “première” hiervan zal tijdens de 

INNOVO-dag in oktober plaatsvinden.  

- Er is nog geen uitspraak over het al dan niet verder uitwerken van het 5 gelijke dagen 

model. Wel is aan directeuren gevraagd op de eigen school te onderzoeken of er 

draagvlak is voor dit model. Het INNOVO-beraad van eind juni moet hierin meer duidelijk 

bieden.  

- APu: Stukken wekken soms verwarring over zaken waaraan gewerkt wordt. Deze worden 

niet overal op gelijke wijze benoemd. CvB: de drie programmalijnen zijn uitgangspunt. 

Deze krijgen opdrachten, waaraan in het belang van onderwijs in Zuid-Limburg gewerkt 

wordt. “Maat werkt” brengt informatie uit programmalijnen bij elkaar. 

- Oproep door het CvB: Hoor je wat “raars”: heb de moed om het te vragen. Het CvB wil 

alles graag goed bespreken. 

 
Na afsluiting van het gedeelte met het CvB besluit de GMR een positief advies te verlenen 

aan de Kadernota 2019-2020. Daarbij zullen we benoemen, dat in het vervolg meer gelet 

dient te worden op helderheid en samenhang. Koppel de Kadernota nadrukkelijker aan de 

programmalijnen (gebruik deze als een soort paraplu) en werk ze vandaaruit verder uit. Denk 

na over mogelijke visualisering van het geheel en draag zorg voor logische overgangen 

tussen alinea’s, zodat mogelijk verkeerde interpretaties uitgesloten kunnen worden. 

 



 

4. Initiatief notitie ICT         

EH: Dit initiatief is een mooi ankerpunt om verder het gesprek aan te gaan over de vierde 

programmalijn: ICT & Onderwijs. 

Het plan “Onderwijs & ICT. Focus 2025” is inderdaad ambitieus en ook complex. Veel is 

afhankelijk van de veranderkracht van scholen. Vanuit de kerndoelen op schoolniveau werkt 

iedere school aan digitale vaardigheden. De rol van de I-coach is daardoor veranderd. Het 

gaat al lang niet meer ervoor te zorgen, dat alle kabeltjes en schermpjes werken. De I-coach 

is steeds meer adviseur geworden en ondersteunt de school bij het ontwikkelen en 

aanschaffen van die middelen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de school te 

kunnen halen.  

De capaciteit van het aantal I-Coaches zal ook uitgebreid worden. Een vacature is uitgezet.  

 

Vanuit een benchmark om te kijken hoe we staan t.o.v. andere scholen zijn directeuren en 

leerkrachten uitgevraagd. We zien een behoorlijk verschil in de waarneming directeur versus 

leerkrachten. Meer informatie is te vinden op Curriculum.nu. Hier heeft ook INNOVO  

denkkracht toegevoegd. Daarnaast voorziet de INNOVO-academy in educatie voor 

leerkrachten op dit gebied en is er ook samenwerking met partners, zowel bovenschools als 

per school. Er zijn al contacten met Brightlands, maar het is zeker ook interessant om te 

bekijken hoe deze verbreed kunnen worden. 

 

 

5. Bespreking afgegeven advies en instemming     

- Vakantieregeling 

o De GMR heeft een positief advies afgegeven voor het schooljaar 2019-2020. De 

in de toelichting genoemde opmerking van de GMR wordt meegenomen in het 

PO-overleg op 7 juni. Het streven is één regeling voor PO in Zuid-Limburg. 

- Modernisering Gesprekkencyclus 

Alhoewel de GMR de notitie en de daarbij aangeleverde uitvoeringsparagraaf positief 

beoordeelden is in eerste instantie een negatieve instemming afgegeven. Struikelblokken 

waren de al dan niet aanwezige relatie tussen deze nieuwe werkvorm en het 

ontwikkelvenster en de communicatie van het geheel naar de werkvloer. Met betrekking 

tot het ontwikkelvenster en de vier sleutels geeft het CvB aan, dat niet de leerkracht, maar 

de les beoordeeld wordt. Het gesprek in dit overleg leidt tot navolgende afspraken: 

o CvB zorgt voor uniforme communicatie. GMR en CvB kijken samen naar 

mogelijkheden hoe we kunnen borgen, dat de informatie ook daadwerkelijk landt.  

o Evaluatie traject Wildeboer wordt meegenomen in de stuurgroep Vitale 

medewerker. 

o Het CvB verzoekt de GMR-leden om hun evaluatie in te leveren, zodat deze kan 

worden meegenomen in de totale evaluatie. 



o In het overleg van september 2019 zullen we als GMR bekijken hoe dit beleid te 

evalueren en de uitkomsten met het CvB delen. 

 

Na afsluiting van het gedeelte met het CvB besluit de GMR een positieve instemming te 

verlenen aan de Modernisering Gesprekkencyclus. Daarbij verwachten we, dat 

- de essentie van de gesprekken i.h.k.v. de vier sleutels en de essentie van de nieuwe 

cyclus helder en duidelijk in het document opgenomen worden 

- benoemd wordt, dat er een duidelijke scheiding tussen beide gesprekscycli bestaat. 

- benoemd wordt, dat het ontwikkelgesprek open is. Daar kunnen de vier sleutels ter sprake 

komen, maar deze mogen hier geen hoofddoel vormen. 

- In de uitvoeringsparagraaf de communicatie van dit beleid door de directeuren vervangen 

wordt door een uniforme communicatie vanuit het CvB 

 

 

6. Nog openstaande advies- en instemmingsaanvragen 

- Concernbegroting: De GMR gaat op donderdag 6 juni in kleine setting in gesprek Dennis 

Lymandt. Terugkoppeling en besluitvorming vindt plaats in het GMR-overleg van 25 juni 

2019. 

- Kadernota 2019-2020: De Kadernota is eerder in dit overleg uitvoerig besproken. Zie punt 

3 

 

 

7. Notitie: “Van expertisepool naar expertiseplatform”      

- De expertisepool werd verzorgd door expertise vanuit het SO naar het BO te brengen. Het 

expertiseplatform zal meer per cluster werken. De CPO’er gaat hierin ondersteunen, 

zodat er een continuüm van onderwijs ontstaat, waarbij kinderen zolang mogelijk in BO in 

het BO kunnen blijven. Daarbij kiezen scholen hun eigen expertise en zijn de clusters 

verantwoordelijk voor groene School Ondersteuningsplannen, het SOP. 

 

 

8. Rondvraag 

BN: indien mogelijk zien we de GMR graag op 20 juni tijdens het afsluitend INNOVO-beraad. 

Ook is de GMR van harte welkom op 15 augustus: de opening nieuw schooljaar 

BN spreekt een dank voor een jaar met enige turbulentie, dat dan toch op een prettige wijze 

afgesloten is. 

 

 


