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Verslag OVERLEG GMR 

Dinsdag 12-01-2021   

19.10 u – 21.30 u  

 

                         Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten  

                    Secretariaat: 06-49800340//GMR@innovo.nl  

  
Aanwezig: Dagmar Schouteten (voorzitter), Marjolijn van Roon, Anke Paas, Annemiek Pustjens, 
Sylvia Voeten, Wiel Pieters (ambtelijk secretaris 
Digitaal: Berend-Jan Molijn, Martijn Valk, Raymond Smeets 
Afgemeld: Marcel Schmitz 

Afkortingen:  

MR: MedezeggenschapsRaad  GMR: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

CvB: College van Bestuur  OOP: OnderwijsOndersteunend Personeel 

Agenda 
1. Opening  
2. Mededelingen en agendavaststelling 
3. Actie- en besluitenlijst 
4. Verslag uit de TPC 
5. Voortgang verbeteren relatie met het CvB 
6. Instemming met de gedragscode IBP 
7. Instemming herwaardering functiegebouw 
8. Advies betreffende de vakantieregeling 2021-2022 
9. Voortgang werkgroep “contact cluster” 
10. Verantwoording 2019-2020 Passend Onderwijs 
11. Kadernota 2021/2022 
12. Jaarverslag GMR 2020 
13. Voortgang verkiezingen 
14. Rondvraag en sluiting 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
We starten wat later omdat het DB net uit een overleg op een andere locatie komt. 
 

2. Mededelingen en agendavaststelling 
Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Actie- en besluitenlijst 
Er is onduidelijkheid over actiepunt 20 ICT. Wat is de stand van zaken? Dat moet worden 
opgezocht. 
Uit een mail blijkt dat Erik hier half oktober antwoord op heeft gegeven. Dit antwoord is 
doorgestuurd naar de leden van de GMR. Dat heeft toen geen reactie opgeleverd. 
 

4. Verslag uit de TPC 
Er is weinig nieuws te melden. Er is een nieuwe bedrijfsarts. Er is nog steeds hoog verzuim. 
Er gaat zich nog iemand bezig houden met verzuim. Om vergadertijd te sparen wordt het 
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verzoek gedaan om het verslag in het vervolg schriftelijk toe te sturen. GMR-leden kunnen 
dan naar aanleiding daarvan eventueel vragen stellen.[ actie: Annemiek] 
 

5. Voortgang verbeteren relatie met het CvB 
Het DB heeft vanmiddag een gesprek gehad met Ernst Daemen en Mark Oskam van 
Coredaet die ons mogelijk kunnen begeleiden in het versterken van de relatie met het CvB. 
Zij hebben een positief gevoel bij dit kennismakingsgesprek.  
Vervolg stap is dat de RvT een opdracht moet geven om een begeleidingstraject in te gaan. 
Dagmar neemt contact op met de voorzitter van de RvT om dit te bespreken. [actie: Dagmar] 
 

6. Instemming met de gedragscode IBP 
De GMR stemt in met de consequenties zoals vermeld in de voorlegger. [B] [actie: Wiel] 
Daarbij wordt gevraagd om actief aandacht te besteden aan communicatie binnen de 
organisatie. Dat moet meer zijn dan een poster ophangen, b.v. aantekening in p-dossier dat 
je cursus gehaald hebt. 
 

7. Instemming herwaardering functiegebouw 
De GMR spreekt waardering uit voor het benoemen van de consequenties in de voorlegger. 
De GMR ziet liever niet dat in voorleggers verwezen wordt naar bijlagen, die dan ook weer 
gelezen zouden moeten worden om de consequenties van voorstellen te overzien. 
Ook hier vraagt de GMR weer aandacht voor actief informatie delen met de medewerkers. 
Dat moet meer inhouden dan info zetten op een ‘tegeltje’. Er is behoefte aan een overzicht 
van ‘dit was het’, ‘dit wordt het’!. 
De leden van de P-geleding hebben bij hun achterban heel wat vragen gehoord over dit 
onderwerp en hebben er behoefte aan om hier meer duidelijkheid over te krijgen en ook 
hebben ze behoefte aan advies van de vakbond. 
De P-geleding stelt vragen op om voor te leggen aan de CNV. Anke is contactpersoon. [B] 
[actie: P-geleding] 
Er wordt bij het CvB uitstel aangevraagd voor het besluit over instemming. [B] [actie: Wiel] 
 

8. Advies betreffende de vakantieregeling 2021-2022 
De GMR geeft een positief advies betreffende de consequenties zoals verwoord in de 
voorlegger. [B] [actie: Wiel] 
 

9. Voortgang werkgroep “contact cluster” 
Anke heeft op de drive het overzicht van de clusters toegevoegd. 
Dit kunnen we nog aanvullen. Wanneer zijn de clusters voor het laatst bezocht? Het voorstel 
is om de clusters te verdelen over de GMR-leden; ouder plus personeelslid. Wat willen wij 
als GMR bereiken in ons contact met de clusters? 
Hoe is op clusterniveau de medezeggenschap ingericht? Het is een uitdaging voor de GMR-
leden om alle MR’s te bezoeken. Misschien kan dat via de clusters (voorzitters / 
secretarissen). Zo leren de MR’s van de clusters elkaar ook kennen. 
In de coronatijd kan de opstart ook digitaal. We zullen het CvB informeren over de stappen 
die we zetten om de contacten met de clusters op te pakken. [B] [actie: Dagmar en Wiel] 
 

10. Verantwoording 2019-2020 Passend Onderwijs 
De GMR vraagt aan INNOVO om de verantwoording over de inzet voor passend onderwijs. 
[B] [actie: Wiel] 
 

11. Kadernota 2021/2022 
De werkgroep heeft vragen en opmerkingen doorgegeven aan de leden van de GMR. 
Er is formeel geen verzoek aan de GMR gedaan voor advies of instemming. 
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Als wij formeel het verzoek krijgen om te reageren op de kadernota zullen we die voor 
advies doorsturen aan de CNV. [actie: Wiel] 
 

12. Jaarverslag GMR 2020 
Raymond stuurt nog enkele opmerkingen. [actie: Raymond] Lay-out wordt aangepast. [actie: 
Wiel] 
 

13. Voortgang verkiezingen 
De communicatie met het servicebureau over het organiseren van de verkiezingen verloopt 
niet optimaal. Dit leidt over en weer soms tot wat irritatie. 
De verkiezingscommissie overlegt na deze vergadering over de stappen die nodig zijn om 
de verkiezingen open te stellen. [actie: Marjolijn, Berend-Jan, Martijn] 
 

14. Rondvraag en sluiting 
Hoe gaan we verder met ideeën over verdelen van thema’s in de GMR en nummering van 
stukken op Drive. Een voorstel wordt uitgewerkt door de initiatiefnemers. [actie: Martijn, 
Raymond] 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met dank voor de inbreng van alle 
deelnemers.  
 
WP: 13-01-2021 

 
 


