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1. Opening  

De voorzitter opent 19.32u en heet iedereen welkom 

 

2. Dialoog met de dhr. Norbert Bollen, directeur SWV VO Parkstad 

 

Dhr. Bollen bedankt de GMR voor de uitnodiging en geeft aan, dat de OPR Parkstad 

VO op zoek is naar nieuwe leden (vanuit INNOVO één personeels- en één ouder lid) 

Het secretariaat neemt dit in de hand. 

 

Het Ondersteuningsplan voor de periode 2019-2023 is een voortzetting en 

aanscherping van het vorige plan. Als SWV streven we naar zo inclusief mogelijk 

onderwijs. Daarbij zal het VSO op termijn een andere rol gaan vervullen en een meer 

tijdelijke voorziening (2 à 3 jaar) worden. Kinderen met een lichte 

gedragsproblematiek moeten eerder terug naar het reguliere onderwijs. Dat gebeurt 

nu nog te weinig. Er zullen echter ook kinderen blijven, die permanent extra aandacht 

en begeleiding nodig hebben. De andere rol voor het VSO wordt ook ingegeven door 

de vraag of speciaal onderwijs wel altijd de juiste oplossing is voor kinderen. Vanuit 

de Wet Expertise Passend Onderwijs worden mogelijkheden geboden om pilots uit te 

rollen waarin het VSO onderdeel van de regulier wordt. Bijkomende aandachtspunten 

zijn dan wel:  
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- De expertise van de VSO leerkrachten is onmisbaar en zal ook altijd nodig zijn. 

- Het gaat om leerlingen met uitstroomprofiel dat gericht is op de arbeidsmarkt. 

- Het ZMLK-onderwijs zal wellicht anders behandeld moeten worden. 

 

Opmerkingen vanuit de GMR: 

- Sommige kinderen kunnen de veranderingen aan. Andere, bijv. kinderen met een 

ASS-problematiek hebben er meer moeite mee. NB: er zijn leerlingen die meer 

kunnen dan we nu van ze verwachten. Het zal niet altijd lukken, maar er zijn ook 

succesverhalen.  

- De samenwerking met het PO kan veel beter. NB: in het nieuwe OPL wordt hier 

meer werk van gemaakt. We gaan bekijken, wat we van elkaar kunnen leren en 

wat we elkaar kunnen bieden. 

- Financiële nood mag niet de reden zijn om leerlingen terug te duwen naar het 

regulier onderwijs. NB: zeker niet, maar het VSO is ook niet altijd de beste 

oplossing. Landelijke cijfers laten zien, dat VSO-leerlingen minder kansen krijgen 

dan reguliere leerlingen. Het speciaal onderwijs moet de leerling tot twee jaar na 

het verlaten van school blijven volgen. Dan gaat het vaker wel goed. Na vijf jaar 

zitten veel VSO-leerlingen thuis of in alternatieve circuits. 

- Ook de overgang van SO naar VSO is een moment om te kijken naar mogelijke 

(gedeeltelijke) instroom naar het regulier onderwijs. 

- Er zijn goede ervaringen met Trevianum. Waarom de andere scholen dat 

voorbeeld niet laten volgen? NB: het samenwerkingsverband kan 

scholen/besturen niet dwingen. 

- Hoever is het SWV met het opzetten van een dekkend netwerk? Voor het VO 

geldt, dat Limburg het dekkend netwerk vormt. Alle expertise is aanwezig. 

Daarnaast proberen we uiteraard ook te kijken naar een thuisnabije school. 

 

Het gesprek met dhr. Bollen wordt als positief ervaren. Er is een opening. De GMR is van 

mening, dat het verhaal nog heel veel vragen oproept en constateert ook, dat er nog immens 

veel werk aan de winkel is. 

In januari 2020 zal Nobert Bollen weer aanschuiven bij het GMR-overleg. (actie secretariaat) 

 

 

 

 



3. Mededelingen 

- We hebben nog een vacature voor één ouder. Inmiddels is er een verzoek naar de 

MR’en om te kijken naar geschikte kandidaten. 

o Komt er geen nieuwe aanmelding, nemen we de vacature mee voor het 

komend schooljaar. Ook zal gedurende dit schooljaar bekeken worden of we 

als GMR op de huidige sterkte blijven. 

 

- Aan het eind van dit schooljaar zijn Marjolijn, Sylvia, Berend-Jan en Ton aftredend. 

Ook Miguel stopt omdat zijn dochter het PO verlaat.  

o Verzoek aan de betreffende leden om voor 1 januari aan te geven of men zich 

herkiesbaar stelt. 

o Er ontwikkelt zich een kort gesprek over de communicatie naar de MR’en. 

Deze communicatielijn loopt nog steeds niet zoals het zou moeten. Oorzaken 

liggen niet alleen bij de GMR, maar voor een deel ook bij de MR’en. 

Afspraken: 

▪ Secretariaat vraagt de I-coaches na te gaan of de toegekende 

mailadressen werken 

▪ De vacatures binnen de GMR worden benoemd in de bezoeken aan 

de MR’en 

▪ De communicatie naar de MR’en als aandachtspunt op de actielijst 

plaatsen.  

 

- Donderdag 12 september: jaarlijkse bijeenkomst RvT, CvB, GMR 

TV: tijd doormailen. 

 

- Etentje op dinsdag 17 september Kasteel Terworm 

Inloop vanaf 19u → om 19.30u aan tafel. 

 

- Ton heeft een gesprek gehad met Erik over de implementering van de E-learning 

module “Basis MR”. Deze module zal binnenkort klaar zijn. Ton schrijft een 

implementeringsplan 

 

- Eind september zal er een gesprek zijn met Ton Giessen over het MR-platform. Wel 

is met TG al kort besproken, wat de bedoeling is. 

 



- Eveneens eind september/begin oktober zullen bijpraatsessies in kleinere setting 

over de ontwikkelingen ICT en Vitale Medewerker gepland worden. Data worden 

tijdig doorgegeven. Wie wil en kan aanschuiven is welkom. 

 

- Het WMS Congres is dit jaar op 27 november. TV bericht wanneer inschrijven 

mogelijk is. Inschrijven is inmiddels mogelijk. Mail met link is vanochtend 

doorgestuurd. Als adres GMR@innovo aangeven. 

 

- De GMR app-groep aanvullen met de ontbrekende leden. App vooral gebruiken voor 

afmeldingen en korte mededelingen, geen discussies. TV stuurt NAW-lijst rond. 

 

- Onderwijsdag INNOVO is voor volledige GMR. 

 

 

4. Scholentour 

Anke en Marjolijn presenteren het resultaat van hun scholenbezoek in het kader van 

Onderwijs anders organiseren in het schooljaar 2018/2019. Om diverse redenen 

werd slechts DOK12 in Amersfoort bezocht. De presentatie is te vinden in de GMR-

drive.  

Enkele uitspraken: enthousiast, bevlogen, maar ook chaotisch en niet voor ieder kind 

en personeelslid passend. 

De bezoekenreeks wordt dit schooljaar doorgezet. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

MvR: agendapunt komende CvB/GMR-vergadering: coaching en monitoring nieuwe 

leerkrachten. De hoeveelheid aan nieuwe leerkrachten en de diversiteit in kennis en 

kunde lijkt tot werkdruk verhogend te worden voor de zittende leerkrachten 

MvR: Tijdens de sessie inzake de nieuwe personeelsgesprekken is duidelijk 

geworden, dat veel van onze input is meegenomen. De aanwezige GMR-leden 

hebben er een positief gevoel aan over gehouden. 

MvR: de agenda stond deze keer niet in de drive. 

Alhoewel betreffende directeur zou moeten weten wat er misgegaan is en het ook bij 

hem ligt om daarnaar te informeren, zal het secretariaat Dennis Lymandt navragen, 

wat er is gebeurd. 

APa: regels rondom jubilea. Er wordt divers omgegaan met jubilea. Zijn daar regels 

voor? HD: regels zijn terug te vinden in de CAO. TV zoekt na welke artikelen. 

RS: Actielijst weer als vast onderdeel op de agenda plaatsen. 


