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Verslag OVERLEG GMR 

Dinsdag 02-03-2021   

18.30 u – 20.30 u  

Vastgesteld d.d. 10-03-2021 

 

                      Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten  

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

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

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. Advies Kadernota 2021 – 2022 
7. Voortgang werkgroep “contact cluster”  
8. Verantwoording 2019-2020 Passend onderwijs 
9. Tevredenheidsonderzoek 2020 
10. Innovomonitor t/m dec. 2020 
11. GMR-verkiezingen 2021 
12. Rondvraag en sluiting 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Ze bedankt de agendacommissie voor hun voorwerk. 
 

2. Mededelingen en agendavaststelling 
De voorzitter deelt mee hoe de toestand van Ton op het moment is. 
 

3. Actie- en besluitenlijst 
 

4. Verslag uit de TPC 
Geen mededelingen. 
 

5. Voortgang verbeteren relatie met het CvB 
Er is aangegeven dat we een fysiek gesprek willen met de voltallige GMR en het CvB. 
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6. Advies Kadernota 2021 – 2022 
Anke zal de vragen inventariseren. [actie: Anke] We wachten nog op een advies van de CNV. 
De vragen worden dan doorgestuurd aan het CvB. [actie: Anke] Sylvia neem dit samen met Anke op. 
[actie: Sylvia] 
Daan doet een oproep om zo’n stuk op een positieve manier te benaderen en waardering te hebben 
voor de manier waarop het CvB de stakeholders probeert te betrekken bij de ontwikkelingen. 
 

7. Voortgang werkgroep “contact cluster”  
Er is een lijst toegestuurd met een voorstel voor bemensing van de clusters. 
Wiel stuurt de mailadressen van de MR’s door aan Anke. [actie: Wiel] 
De koppeltjes kunnen dan zelf contact opnemen met de MR’s van hun cluster. 
Goed nadenken wat je wil brengen en/of halen bij de MR’s. 
Het is belangrijk dat de MR-leden de GMR-leden kennen. 
De koppels proberen voor de meivakantie een afspraak te maken voor een eerste digitaal overleg. 
[actie: clustercontactpersonen] 
De vraag “Hoe zijn de ervaringen met het werken in het cluster” wordt toegevoegd. [actie: Anke] 
 

8. Verantwoording 2019-2020 Passend onderwijs 
We hebben die verantwoording van INNOVO ontvangen.  
De GMR-leden zijn tevreden met de ontvangen info. Er is geen behoefte om het verder nog te 
bespreken. 
 

9. Tevredenheidsonderzoek 2020 
Dit stuk is informatief voor de GMR. Deze informatie kan meegenomen worden bij het beoordelen 
van toekomstige beleidsvoorstellen. Als GMR-leden speciale dingen opvallen worden die op een 
speerpuntenlijstje gezet. Enkele leden bewaken dit lijstje. [actie: Berend-Jan en Annemiek] 
 

10. Innovomonitor t/m dec. 2020 
De GMR zou die monitor goed in de gaten moeten houden als brondocument en om zo nodig daar 
vragen over moeten stellen. 
De GMR kan die op dezelfde manier behandelen als het tevredenheidsonderzoek. Op drive worden 
documentjes gemaakt die door de leden kunnen worden aangevuld. [actie: Anke] 
 

11. GMR-verkiezingen 2021 
De verkiezingen moeten ongeveer in mei georganiseerd worden. 
Aftredend zijn: Anke 2022, Marjolijn en Sylvia 2024, Annemiek 2021 herkiesbaar, Berend-Jan 2022, 
Martijn en Raymond 2022, Daan 2024, Marcel 2023, Dagmar 2022. 2 Vacatures voor personeel.  
Er wordt een brainstormcommissie benoemd die bekijkt hoe de vacatures onder de aandacht van de 
MR’s gebracht kunnen worden. [actie: Marcel,  Annemiek en Dagmar] Marcel neemt het initiatief. 
[actie: Marcel] 
 

12. Rondvraag en sluiting 
De secretaris geeft de agendacommissie aan waar stukken vandaan komen en wat de bedoeling is. 
Daan kan niet voor 19.00 uur, na de avondklok dus liever later vergaderen. 
Dagmar gaat volgend jaar stoppen als voorzitter. Wie wil dat overnemen? [actie: ouderleden GMR] 
Vooraf toegestuurde vragen: 
1. ICT- verslag is door de leden die het gesprek gevoerd hebben toegestuurd. 
2. De agendacommissie maakt nog een keer de agenda. Daarna wordt iedere keer een lid van de 

commissie gewisseld. [B] 
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3. Gelden overheid subsidie via pers vernomen. Is de GMR hierin in beeld? En op welke manier? 
Hoe worden MR en GMR betrokken? 

4. GMR meenemen in beleid thuisonderwijs/ fysiek onderwijs. Dit was afgesproken en zichtbaar bij 
andere besturen. Waarom wij niet? 

5. Communicatie vanuit CVB richting personeel/ ouders. Erg laat. Dit zorgde voor ruis. Erg moeilijk 
opgesteld weinig rekening houdend met diversiteit. Kan dit besproken worden met het CVB?  

6. Het DB bespreekt de vragen 3, 4, 5 met het CvB. [actie: Dagmar en Wiel] 
 
WP: 03-03-2021 


