
VERSLAG C2 OVERLEG GMR 

dinsdag 25 juni 2019,  

19.30u – 21.30u 

Bestuursbureau INNOVO  

Ruys de Beerenbroucklaan 29A, 

6417 CC Heerlen 

 

                  voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten 

                secretariaat: 0653526125//GMR@innovo.nl 

 

Aanwezig GMR: Anke Paas, Annemiek Pustjens, Marjolijn van Roon, Dagmar Schouteten (vz.), Sylvia 

Voeten, Miguel Eijnwachter, Berend-Jan Molijn, Raymond Smeets, Martijn Valk, Ton Verhiel (secr.) 

Aanwezig RvT: Hélène Leenders, Monique van Kleef,  Jack Mommers, Oscar Spee, Paul Vermeulen, 

Leo van Wersch 

Afwezig mk: Hans Dam, Henry Lechner 

 

 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan de RvT en aan Monique 

van Kleef, die als nieuw lid RvT voor de eerste keer aanschuift.  

 

2. Dialoog met de RvT INNOVO 

De dialoog met de Raad van Toezicht liep via landelijke onderwijstrends als Passend 

Onderwijs en het lerarentekort naar de praktijk van en binnen INNOVO. De RvT bezoekt ook 

scholen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Iedere school heeft wel wat specifieks en 

dat wordt dan ook graag getoond. De dialoog met de GMR kan de beeldvorming verder 

verbreden.  

Benoemd wordt de cruciale rol van de directeuren. In onder meer het doorgeven van de juiste 

informatie over beleidsmaatregelen vanuit INNOVO, het verder uitwerken van het Rijnlands 

model en het vorm geven aan Passend Onderwijs zijn zij de spil tussen beleid en de 

werkvloer. Ook de relatie tussen theorie (beleidsstukken) en praktijk (realisatie), de werkdruk 

mede veroorzaakt door Passend Onderwijs en de deelname van personeel aan de 

stuurgroepen worden besproken. 

Afsluitend maken RvT en GMR navolgende afspraken: 

- In het volgend schooljaar gaan we één of twee volledige vergadermomenten met elkaar 

om tafel 
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- Voor 12 september (gezamenlijke avond CvB, RvT en GMR) zal het verzoek bij het CvB 

neergelegd worden om de presentatie kort te houden, zodat er meer tijd voor de dialoog 

ontstaat (actie: secretariaat) 

- Het wordt op prijs gesteld, als de presentatie op voorhand wordt toegestuurd (actie: 

secretariaat) 

- Het ICT-initiatief van de GMR wordt ter informatie naar de RvT gestuurd (actie: 

secretariaat) 

- Aan het CvB wordt verzocht de onderbouwingen bij door de GMR afgegeven adviezen en 

instemmingen met de RvT te delen (actie: secretariaat) 

 

3. Mededelingen en agendavaststelling 

- Het traditionele etentje van de GMR aan het begin van het schooljaar zal plaatsvinden op 

17 september 2019 vanaf 19.00u 

- De voorzitter polst of er behoefte is aan een gesprek met Norbert Bollen van het 

Samenwerkingsverband VO betreffende de overgang van PO naar VO en het beleid dat 

geldt voor de twee VSO-scholen van INNOVO. De GMR geeft aan graag met dhr. Bollen 

in gesprek te gaan. Vanuit het secretariaat zal een uitnodiging nar dhr. Bollen gaan voor 

het overleg van 3 september. (actie: secretariaat) 

- De communicatie met de MR’en blijft haken en ogen hebben. Het platform dat we willen 

inrichten, zodat MR’en elkaar kunnen benaderen heeft in het komend schooljaar prioriteit. 

- Er moeten nog hoesjes voor de Chromebooks besteld worden. (actie: secretariaat) 

- De enige kandidaat voor de vacature binnen de oudergeleding heeft zich teruggetrokken. 

SV geeft aan, dat er wellicht belangstelling is vanuit de MR van de Triangel in Ulestraten. 

Zij zal mailcontact opnemen met de MR. (actie: Sylvia Voeten) 

 

 

4. Concernbegroting 

Een afvaardiging van de GMR is het gesprek met Dennis Lymandt aangegaan. Alle vragen 

zijn helder en duidelijk beantwoord. De afvaardiging adviseert de GMR een positief advies af 

te geven ten aanzien van de concernbegroting 2019-2020.  

De toelichting benoemd: 

- dat de begroting goed en logisch in elkaar zit 

- dat er geen opvallende (negatieve) bedragen in vermeld staan. 

- dat de vragen die we hadden afdoende door Dennis zijn beantwoord 

- dat we ons zorgen maken over de ontwikkeling van de liquide middelen (nu + EUR 15 mln.,   

binnen enkele jaren - / - 2 EUR mln.), maar dat INNOVO dit ook heeft onderkend en er 

gewerkt wordt aan een oplossing. 

 

Ook wordt benoemd, dat Dennis heeft toegezegd dat hij volgend jaar de concernbegroting zal 

toelichten tijdens een GMR-vergadering en dan (beter) zal aangeven op welke programmalijn 

een specifiek onderdeel van de begroting betrekking heeft. 



Het secretariaat werkt dit verder uit. (actie secretariaat) 

MvR: van de overlegmomenten in kleine setting is het fijn als de overige GMR-leden er ook 

een verslagje van krijgen. (actie secretariaat) 

 

5. GMR-Intern 

De voorzitter benoemt, dat vanuit haar waarneming onderwerpen meermaals tot op 

schoolniveau uitgediept worden. Dat brengt met zich mee, dat we vaak te lang met een 

onderwerp bezig zijn of zover uitwijden en speculatieve argumenten inbrengen, dat het 

overzicht verloren gaat. Het wordt dan lastiger om de vergadering binnen de tijd te houden. 

Ieder onderwerp verdient kwaliteit en aandacht; als GMR is het wel van belang, dat we 

helicopterview blijven houden en dat we ervoor waken dat geen onderwerpen 

ondersneeuwen. 

In het komend jaar wordt het te ver wegdrijven van het onderwerp steviger bewaakt en zal 

vanuit de voorzitter meer gekaderd worden. Ook zullen we de stukken gezamenlijk ter 

vergadering doornemen. 

 

Reacties vanuit de GMR:  

AP: herkent dit voor zichzelf niet. Er is wel ingezoomd op dingen die ik voor de organisatie 

belangrijk vind. Dat was heel veel, maar de praktijkvoorbeelden helpen in het duidelijk krijgen 

van de beeldvorming. 

 

MvR: De Kadernota was een lastig te lezen document. Dat is binnen het P-overleg benoemd. 

Het overzicht was weg en dat maakt vergaderen een stuk lastiger. Ook komt mijn informatie 

van meer dan één school. 

 

MV: Het is goed strenger op de procedure te zijn. Zo kun je beter trechteren en zaken duidelijk 

houden. 

 

RS: Misschien moeten we onze werkwijze omdraaien. Nu stellen we vragen en dan komt de 

toelichting door het CvB of de opsteller. Laat een stuk eerst toelichten en uitleggen om dan via 

vragen de verdieping aan te gaan. 

 

BJM: Wel goed blijven letten op de gemaakte afspraken. Worden deze niet nagekomen, dan 

moeten we ook niet aarzelen om een stuk terug te sturen. 

 

APu: Het is goed een voorzichtige pas op de plaats maken, zodat we de spiegel weer helder 

krijgen. 

 

6. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 


