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Verslag OVERLEG GMR 

Dinsdag 02-02-2021   

18.00 u – 20.30 u  

Vastgesteld d.d. 11-02-2021 

 

                      Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten  

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

  
Aanwezig: Dagmar Schouteten (voorzitter), Marjolijn van Roon, Anke Paas, Daan Werts, Sylvia 
Voeten, Wiel Pieters (ambtelijk secretaris 
Digitaal: Berend-Jan Molijn, Martijn Valk, Raymond Smeets, Marcel Schmitz, Annemiek Pustjens 
CvB: Bert Nelissen, Nicole van Wolven, Erik  Heijdendael 
 

Afkortingen:  

MR: MedezeggenschapsRaad  GMR: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

CvB: College van Bestuur  OOP: OnderwijsOndersteunend Personeel 

Agenda 
1. Herwaardering functiehuis [18.00 – 19.00 uur] 
2. Kennismaken met Daan Werts, nieuw lid van de ouder-geleding 
3. Strategische notitie 2020 – 2025 [19.10 – 20.00 uur] 
4. Eventuele andere bespreekpunten 
5. Rondvraag en sluiting [uiterlijk om 20.15 uur in verband met de avondklok] 
 

1. Herwaardering functiehuis 
Aan dit deel van de vergadering nemen alleen de P-geleding, Daan, Erik en het CvB deel. 
Zij hebben zelf de voor hen relevante zaken genoteerd. 
 

2. Kennismaken met Daan Werts, nieuw lid van de ouder-geleding 
De voorzitter opent het plenaire deel van de vergadering om 19.00 uur. 
Martijn zal iets later aansluiten, daarom wordt eerst punt 3 behandeld en volgt de 
kennismaking met Daan daarna. 
Na bespreking van punt 3 stelt Daan zich kort voor en vertelt iets over haar achtergrond en 
haar motivatie om zich in te zetten voor de medezeggenschap. 
 

3. Strategische notitie 2020 – 2025 [19.03 – 20.00 uur] 
De voorzitter van het CvB refereert eerst aan de persconferentie over de coronamaatregelen 
die gaande is en de mogelijke consequenties voor het openen van de scholen aanstaande 
maandag. INNOVO beraadt zich morgen hoe dit wordt aangepakt. 
 
Hij gaat vervolgens in op de aangeboden notitie over het strategische beleid voor de periode 
2020 - 2025. Hij licht toe dat er op verschillende manieren kennis genomen kan worden van 
de notitie. Naast de uitgebreide notitie is er een one page en een visualisatie beschikbaar. 
Hij benadrukt dat het CvB er vooral op inzet om alle gremia in de organisatie te betrekken bij 
de uitwerking en uitvoering van de beoogde beleidslijn. 
Hij besteedt ook aandacht aan de rol van de scholen ten opzichte van de clusters. 
Hij nodigt de GMR uit om namens ouders en personeel te reageren op de notitie. 
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Na de presentatie deelt hij nog mee dat er in juli twee vacatures in de RvT komen. Een 
betreft de toezichthouder die het contact met de medezeggenschap onderhoudt. De GMR 
krijgt een rol bij het invullen van deze vacature. 
 
De voorzitter van de GMR bedankt het bestuur voor de mooie en heldere presentatie. 
 

4. Eventuele andere bespreekpunten 
Er zijn geen bespreekpunten ingediend. 
 

5. Rondvraag en sluiting 
 INNOVO gaat  in de toekomst de vergoeding voor de ouders van de GMR per maand in 

plaats van per kwartaal uit te betalen. Voor de GMR is dit akkoord. 

 Het CvB biedt aan dat vragen over het functiehuis zo nodig nog gesteld kunnen worden. 

 Donderdag staat een afspraak over ICT en dan kan ook over ‘vitale medewerker’ 
gesproken worden als daar behoefte aan is. 

 Bert bedankt de deelnemers voor het aandachtig en geduldig luisteren naar zijn 
presentatie. 

 De voorzitter bedank het CvB en Erik voor hun deelname aan het overleg. 
Het CvB en Erik verlaten de vergadering. De GMR zet de rondvraag nog even voort. 

 Wordt van de GMR iets verwacht t.a.v. de Kadernota? [actie: Wiel]  

 Hoe wil de GMR verder in het verbeteren van de relatie met het bevoegd gezag?  
De voorzitter stelt een extra vergadermoment (digitaal) voor.  
Dit wordt dinsdag 9 februari, 19.30 uur. [B] [actie: allen] 
Marjolijn stuurt de uitnodigingen voor deze vergadering. [actie: Marjolijn] 
Daan biedt aan om als neutrale deelnemer het proces volgende week mee te 
ondersteunen. [actie: Daan] Daar maakt de GMR graag gebruik van. 

 Hoe wil het CvB nu verder met de strategische nota? Graag stukken snel doorsturen als 
die beschikbaar komen. [actie: Wiel] 

 Donderdag is de vergadering over ICT met Erik. Voorgesteld wordt om ook te kijken wat 
we willen met het ICT-kanaal voor de GMR op teams? [actie: deelnemers aan het 
overleg] 

 Anke werkt de afspraken over het functiehuis uit. Er wordt aan het CvB een nieuwe 
voorlegger gevraagd. [actie: Anke] 

 De voorzitter geeft naar Raymond en Martijn aan dat ze volgende week tijdens het 
ingelaste overleg terug wil komen op hun voorstel voor effectief vergaderen. [actie: 
Dagmar] 

 
WP: 03-02-2021 

 
 
 
 


