
Verslag C1 OVERLEG GMR 

dinsdag 5 november 2019,  

19.30u – 21.30u 

Bestuursbureau INNOVO  

Ruys de Beerenbroucklaan 29A, 

6417 CC Heerlen 

 

                    voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten 

                  secretariaat: 0653526125//GMR@innovo.nl 

 

Aanwezig: de GMR is deze avond voltallig 

 

 

1. Opening  

De voorzitter opent het overleg om 19.30u en heet iedereen en speciaal Marcel 

Schmitz, nieuw GMR-lid binnen de oudergeleding van harte welkom. 

 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- Kort voorstelrondje t.b.v. Marcel Schmitz. 

- Met Dennis Lymandt is een datum benoemd om in kleine setting over de nieuwe 

Kadernota te praten: 19 november, 15.30u-16.30u 

o Anke, Marjolijn, Martijn, Hans, Raymond en Ton zullen het gesprek 

aangaan. 

o TV zal een verslagje van het gesprek maken voor de overige GMR leden 

(actie secretariaat) 

- In te voegen agendapunt (verzoek Marjolijn per mail 3/11/19): het ooievaarsnest 

m.b.t. de onderwijsondersteuners is niet toereikend (o.a. door mensen die eerder 

uitvallen). Wordt opgenomen tussen punt 3 en 4. 

- N.a.v. een bericht in de weekbrief voor het SEB i.v.m. de staking op 6 november, 

waarin een andere koers voor het SEB benoemd wordt dan het CvB heeft uit 

laten gaan, heeft het DB van de GMR besloten om op 5 november een mail laten 

uitgaan, waarin aangegeven wordt, dat de overwegingen om het SEB open te 

houden alleszins redelijk genoemd mogen worden, dat het desondanks 

merkwaardig is, dat het SEB hierin, in tegenstelling tot het uitgangspunt van het 
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CvB, een andere koers vaart. De communicatie op de scholen blijkt divers. Dat 

leidt tot problemen over wel of niet werken.  

o AP: het is wel belangrijk, dat personeelsleden zich inschrijven in het 

stakingsregister.  

o Uit een rondje handopsteken blijkt, dat het merendeel van de GMR voor 

staken is. Die mening is echter niet unaniem. Twee leden zijn geen 

voorstander van dit middel binnen de vigerende context. 

 

 

3. GMR en Passend Onderwijs       

De Wet Passend Onderwijs wordt in het voorjaar 2020 landelijk geëvalueerd. Binnen 

INNOVO stellen we vast, dat sinds het vertrek van Joan van Zomeren en de invoering 

van de stuurgroep Villa Kakelbont de informatie richting GMR slechts mondjesmaat 

is. Er is geen zicht op wat Villa Kakelbont doet en wat ze vanuit de laatste presentatie 

(voorjaar 2018) heeft gerealiseerd. Er is eveneens geen zicht op de doorwerking van 

de wijze waarop INNOVO omgaat met Passend Onderwijs in de scholen en de 

positieve- en knelpunten, die in de scholen ervaren worden.  

Inmiddels zijn de Clustercoördinatoren Passend Onderwijs aan de slag. De GMR 

heeft echter nog geen functieomschrijving gezien, is niet op de hoogte op basis van 

welke criteria deze CPO’ers geselecteerd zijn en is ook niet geïnformeerd over de 

TBV’s van deze functionaris. 

De GMR besluit zelf initiatief te nemen en 

o de rol die de GMR ten aanzien van Passend Onderwijs wil innemen 

schriftelijk te benoemen (actie secretariaat) 

o Leon Camp uit te nodigen om de huidige stand van zaken helder te krijgen 

(actie secretariaat) 

o ook de overige programmalijnen vanuit eigen initiatief structureler te 

volgen. Dit is ook benoemd in het Werkplan van de GMR 

 

 

Ingevoegd: Ooievaarsnest met betrekking tot onderwijsondersteuners 

De vervangingen zwangerschap worden bovenschools geregeld. Dit wordt het 

Ooievaarsnest genoemd. In de praktijk blijkt er een zorgwekkend tekort aan 

onderwijsondersteuners om deze vervangingen op te vangen.  

De GMR vraagt zich af, of INNOVO dit fenomeen onderkent/herkent en of en hoe er 

gelobbyd wordt om voldoende kandidaten in huis te hebben. Daarbij moet 



meegenomen worden, dat er veel jonge leerkrachten zijn aangenomen en er op 

termijn ook meer van het zwangerschapsverlof gebruik zal worden gemaakt. 

o HD: er is 14 fte ter beschikking, maar er zijn te weinig kandidaten om dat 

aantal volledig in te vullen. Het is ook de vraag of er nog geld is om 

nieuwe mensen aan te rekken. 

o MvR: in de clusters wordt weinig samengewerkt, waardoor daar ook 

nauwelijks of geen oplossingen gevonden worden. 

Besluit: het DB brengt dit onderwerp in bij het eerstvolgende vooroverleg met het 

CvB. 

 

 

4. Teambeloning bij laag verzuim      

De GMR heeft inzake de “teambeloning bij laag verzuim” een drietal vragen uitgezet 

naar de MR’en. Na een tweede oproep zijn er nu een tiental reacties binnen met een 

toezegging van drie andere scholen om alsnog te reageren. Deze scholen is 

gevraagd hun input voor 11 november aan te leveren.  

Inmiddels heeft ook de stuurgroep Vitale Medewerker een evaluatietraject opgestart 

en heeft de GMR in het voortraject ervan aangegeven, dat de mening van de 

teamleden van belang is. Conform toezegging van Erik Heijdendael zou deze vraag 

meegenomen worden.  

Op 14 november komt de stuurgroep Vitale medewerker weer bij elkaar en worden 

de ervaringen van directeuren en ambassadeurs besproken. De input van de GMR 

wordt op 12 november aan Erik Heijdendael en Dennis Lymandt aangereikt. Het 

secretariaat heeft verzocht om de GMR in dat overleg te laten participeren. Dat 

verzoek heeft nog niet tot een reactie geleid.  

 

 

5. Communicatie MR-en       

- Uit de reacties van de MR’en en de ontvangst c.q. leesbevestigingen mag 

geconcludeerd worden, dat het grootste deel van de MR mailadressen werkt. Niet 

controleerbaar is of en hoe effectief deze gebruikt worden 

- Een deel van de leesbevestigingen is gekoppeld aan individuele MR-leden. 

Daarbij is niet altijd te traceren van welke school betreffend MR-lid is.  

- Het is stil rond de basistraining medezeggenschap voor de INNOVO-Academy. 

Het door het secretariaat opgezette implementatieplan is ook nog niet nader 

besproken. Het secretariaat vraagt na bij Erik Heijdendael. (actie: secretariaat) 



- Het te ontwikkelen platform loopt tegen een aantal technische problemen aan. 

Het omzetten van de mailaccounts wil niet vlotten. Dat verklaart waarschijnlijk 

ook, waarom Ton Giesen nog geen contact heeft gezocht met het secretariaat. 

Het secretariaat zal nu contact met Ton Giesen leggen. (actie secretariaat) 

 

 

6. Actielijst 

De actielijst wordt bijgewerkt. Het secretariaat zal ook een besluitenlijst aanmaken. 

(actie secretariaat) 

 

 

7. Chromebooks         

Het secretariaat heeft de contracten aangepast. Ze worden ter vergadering 

uitgedeeld en ingevuld. Het secretariaat draagt zorg voor de terugkoppeling naar Jos 

van Montfort. (actie secretariaat) 

 

 

8. Congres Ede         

Anke, Marjolijn, Sylvia, Martijn en Ton gaan naar het Congres. Afspraken over 

mogelijk gezamenlijk reizen worden nog per mail afgehandeld.  

 

Ingevoegd: staking 6 november - achtergrond 

 ME vraagt naar doel van de staking. Een aantal P-leden lichten de achtergronden en 

de redenen toe. Vanuit de GMR wordt opgemerkt, dat 

- het steeds blijven betrekken en meenemen van ouders van belang is (MV) en 

- dat het ook goed is om nog en stap verder te gaan en scholen de ouders zouden 

moeten oproepen om mee te staken (MS) 

Overkoepelend wordt wel vastgesteld, dat beter, uitgebreider en zorgvuldiger 

communiceren een aandachtspunt blijft. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

AP: door Jan van de Ven en Thijs Roovers wordt gewerkt aan en lerarencollectief, 

een beroepsvereniging voor leraren PO. Wil je er meer over weten of dit initiatief 

steunen, kun je terecht op www.lerarencollectief.nl 

MvR: de identiteit van INNOVO is veranderd. Hier is wel al over gesproken, maar 

hebben we daar niet ook formeel iets over te zeggen? TV: Klopt, er is een artikel dat 

over identiteit van de school/organisatie gaat. Dat wordt niet zo vaak ingezet. 

(secretariaat zoekt juiste artikel op) 

http://www.lerarencollectief.nl/

