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Verslag ingelaste vergadering 

GMR  

Dinsdag 29-06-2021   

19.30 u – 21.10 u  

Vastgesteld 

 

                      Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten  

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

  
Aanwezig van de GMR: Dagmar Schouteten (voorzitter), Sylvia Voeten, Anke Paas, Annemiek 
Pustjens, Marjolijn van Roon, Berend-Jan Molijn, Martijn Valk, Marcel Schmitz, Wiel Pieters (ambtelijk 
secretaris) 
Afgemeld: Daan Werts, Raymond Smeets, 
Aanwezig van de RvT: Leo van Wersch, Paul Vermeulen, Monique van Kleef, Jean-Louis Bours, 
Fabienne Hendricks, Yvette van Rijswick 

Afgemeld: Hélène Leenders. 
 
Afkortingen:  
MR: MedezeggenschapsRaad  GMR: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

CvB: College van Bestuur  OOP: OnderwijsOndersteunend Personeel 

 

Agenda 
1. Opening 
2. Kennismaking 
3. Ontwikkelingen in de relatie tussen GMR en CvB 
4. Aanpak opvolging: voorzitter CvB, RvT, GMR, ambtelijk secretaris GMR 
5. GMR en RvT 
6. De actuele dagelijkse onderwijspraktijk 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 

1. Opening 
De voorzitter van de GMR opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze geeft aan dat er 
afmeldingen zijn ontvangen van Daan Werts en Raymond Smeets van de GMR en van Hélène 
Leenders van de RvT. 
 

2. Kennismaking 
De nieuwe leden van de RvT Fabienne Hendricks en Yvette van Rijswick stellen zich voor. Daarna 
stellen ook de andere aanwezigen zich kort voor. 
 

3. Ontwikkelingen in de relatie tussen GMR en CvB 
De GMR en het CvB hebben een traject opgestart om onder begeleiding van communicatiebureau 
Coredaet te werken aan verbetering van de relatie tussen het CvB en de GMR. 
De GMR gaat intern aan de slag met zelfreflectie om te kijken hoe de leden effectiever kunnen 
omgaan met hun GMR-taken. 
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Ten aanzien van het functioneren van de medezeggenschap zijn de volgende zaken momenteel van 
belang: 

 Het blijkt moeilijk om de beschikbare facilitering voor PGMR-leden op een goede manier 
ingevuld te krijgen. Hierbij speelt het tekort aan onderwijzend personeel en de organisatie op 
schoolniveau een rol. 

 Het is moeilijk om nieuwe leden voor de PGMR te krijgen. Er staan al een jaar twee vacaturen 
open waar niemand voor te vinden is. Ook de MR’s op scholen hebben blijkbaar moeite om 
leden voor de MR te vinden. 

 Personeelsleden die benaderd worden voor een functie in de GMR geven aan dat ze 
terugschrikken voor de moeilijke stukken die daar behandeld worden. 

 Anderen geven aan te vrezen voor moeilijke gesprekssituaties waar ze mogelijk in terecht 
kunnen komen en de mogelijke consequenties daarvan. 

 Misschien zou het verdelen van taken in de GMR kunnen helpen om de taken makkelijker te 
maken.  

 De GMR vindt het ook belangrijk dat andere medewerkers dan leerkrachten vertegenwoordigd 
zijn in de GMR, zoals conciërges, onderwijsondersteuner en medewerkers van het servicebureau. 

Conclusie is dat het een verantwoordelijkheid van GMR, CvB en RvT gezamenlijk is om de schouders 
te zetten aan het realiseren van goede medezeggenschap. 
 

4. Aanpak opvolging: voorzitter CvB, RvT, GMR, ambtelijk secretaris GMR 
De RvT wil de acties om te komen tot opvolging van de vertrekkende voorzitters gespreid aanpakken. 
Rond de jaarwisseling wil men staten met het werven van kandidaten voor het opvolgen van de 
voorzitter van het CvB en daarna wil men actie zetten op het vinden van een opvolger van de 
voorzitter van de RvT. Voor het CvB zak het gaan om een open vacature. 
In beide gevallen wil men gebruik maken van hetzelfde externe bureau dat ook betrokken was bij de 
werving van de twee nieuwe leden van de RvT in het voorjaar. Met de aanpak van dit bureau heeft 
men positieve ervaring. Dit wordt bevestigd door de leden van de GMR die bij de 
benoemingsprocedure betrokken zijn geweest. 
De overig leden van de RvT nemen het voortouw bij het opstarten van de procedure voor het vinden 
van een nieuwe voorzitter. 
De GMR wordt betrokken bij beide procedures. 
Er wordt afgesproken dat in januari een tussentijds overleg plaats zal vinden tussen GMR en RvT. 
[actie: GMR en RvT] 
 
Ten aanzien van de opvolging van de voorzitter van de GMR is een aantal zaken van belang: 

 Behalve de voorzitter gaan nog twee andere ouders weg. 

 Er is een voorkeur dat een ouder voorzitter is. 

 Er heeft nog geen van de ouders die blijven, aangegeven ambitie te hebben om voorzitter te 
worden. 

 Er wordt momenteel geworven voor een ambtelijk secretaris. Waarschijnlijk komt volgende 
week de benoeming rond. 

 De GMR zal tijdens de bijeenkomst voor nieuwe medewerkers op 1 september acte de presence 
geven, om daar de medezeggenschap onder de aandacht te brengen en belangstelling kweken 
om deel te nemen aan een MR of zelfs de GMR. 

Een aantal overwegingen wordt besproken: 

 Het is spannend, al die wisselen en tegelijkertijd biedt het mogelijk ook nieuwe kansen. Je gaat 
misschien de ervaring missen van mensen die al lang meedraaien en tegelijkertijd heb je kans dat 
er mensen met nieuwe ideeën komen of een andere manier van betrokkenheid. 
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 Vanuit de GMR wordt gevraagd of de RvT kan helpen bij het vinden van nieuwe leden en een 
nieuwe voorzitter, of tips kan geven. 

 De RvT spreekt de bereidheid uit om te ondersteunen. [actie: RvT] 

 De optie wordt geopperd om te kijken naar de mogelijkheid van het aantrekken van een 
onafhankelijk voorzitter; een technisch voorzitter in vergelijking met de rol van ambtelijk 
secretaris. 

 Hier zou mogelijk ook een extern bureau bij kunnen helpen. 

 Een goede start zou zijn om te beginnen met het opstellen van een profielschets voor een 
voorzitter van de GMR. 

 De vicevoorzitter van de RvT wil de GMR daar wel bij helpen. [actie: GMR en Monique] 

 Ook wordt de suggestie gedaan om een korte video te maken waarin GMR-leden zich voorstellen 
en vertellen waarom zij het werk in de GMR doen, waarom dit belangrijk is, en welke kansen het 
biedt. [actie: GMR] 

5. GMR en RvT in combinatie met  6. De actuele dagelijkse onderwijspraktijk 
Vanuit de GMR wordt de vraag gesteld hoe de RvT kijkt naar het borgen van het beleid en de vele 
programmalijnen bij INNOVO 

 De RvT heeft met het CvB vooral gekeken naar strategievorming en executiekracht. 

 De RvT vindt het van belang om te zien hoe de programmalijnen in de klas tot uitdrukking 
komen. 

 In een aantal gevallen is dat goed gelukt en bij andere niet. 

 Clustervorming is een voorbeeld van een werkvorm die goed bedoeld is en op de werkvloer niet 
in alle gevallen goed geland is. 

 De programmalijnen zijn algemeen geformuleerd, er is veel onder geschoven. Het is vooral 
procestaal. Onduidelijk is hoe dat zichtbaar wordt in de scholen. Hoe zorg je dat het leeft? 

 De RvT vraagt zich wel eens af of het beleid wel aansluit bij de werkelijkheid zoals die beleefd 
wordt op de werkvloer. 

 Hoe creëren we een sfeer waarin we met elkaar de zorgen kunnen bespreken? 

 Het college vertelt vaak de goednieuwsshow. Hoe krijg je de voeling met wat in de praktijk echt 
gebeurt? De RvT wil graag weten wat niet goed gaat en hoe ze kunnen helpen om dit te 
verbeteren. 

In de GMR krijgen we signalen dat de MR’s op de scholen vaak niet op de hoogte zijn van wat er 
gebeurt binnen de clusters en welke invloed dit heeft op de dagelijkse onderwijspraktijk. 

 Het is de Rvt duidelijk dat de beleving in de medezeggenschap vaak anders is dan dat het beleid 
in theorie goed bedoeld is. 

 Ouders, personeel en directeuren moeten soms ook leren om over de grenzen van de eigen 
school te kijken. 

 In de concernmonitor zou je meer belevingsindicatoren moeten opnemen  naast de procedurele 
indicatoren die nu vooral onderdeel zijn van de monitor. 

Het baart de GMR zorgen dat zowel de RvT, het CvB, de GMR en de MR’s niet goed de vinger krijgen 
achter hoe het beleid in de praktijk echt werkt. 

 De RvT vraagt zich ook af hoe je zichtbaar krijgt wat eventueel minder goed gaat en hoe je dan in 
gesprek kunt komen over de vraag hoe je dat kunt verbeteren. 

De GMR heeft gehoord dat er na de zomervakantie een bestuurlijke visitatie komt. Is dat een kans? 

 Nee, volgens de RvT is zo’n bestuurlijke visitatie een te formeel gebeuren. 

 Ook binnen de RvT vraagt men zich wel eens af hoe Rijnlands INNOVO echt is en of je in alle 
gevallen wel Rijnlands zou willen/moeten zijn. 

 Van drie kanten, CvB, RvT en GMR is aangegeven dat we samenwerken heel belangrijk vinden. 
Dat moeten we dan wel ook echt willen aanpakken. 
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 Kijk ook een naar de Code Goed Bestuur. 

 
Vanuit de GMR wordt ook nog aangegeven dat er zorgen bestaan over het leraren tekort en de 
manier waarop de NPO-gelden worden ingezet. Er worden nu vooral veel onderwijsondersteuners 
aangenomen, omdat er bijna geen leraren te vinden zijn. Die krijgen een vaste baan. Straks hebben 
we naar verhouding veel onderwijsondersteuners ten opzichte van leraren. Als er dan weer 
leerkrachten beschikbaar zijn missen we het budget, omdat dit vastzit bij de ondersteuners. 

 De RvT vraagt of het een schoolkeuze, of een bestuurskeuze is om dit zo op te lossen. 

In de beleving van de GMR is er eigenlijk geen keuze, omdat leerkrachten momenteel gewoon niet te 
krijgen zijn. Voor een deel denkt de GMR dat het ook gebaseerd is op beleid van INNOVO. 
 

 De RvT geeft aan dat het van belang is om te bedenken hoe je het proces inricht om de kwaliteit 
op peil te houden ook als er belemmeringen zijn. 

7. Rondvraag 
 Laten we zorgen dat we de lijnen open houden. 

 Hoe ervaart de GMR het beleid rond ‘vitale medewerker’? Daarover kan Annemiek vanuit de TPC 
iets over vertellen. [actie: Annemiek] 

 Er wordt dank uitgesproken voor het prima gesprek deze avond. 

 Paul spreekt bij zijn vertrek dank uit voor de goede samenwerking met de GMR en het 
waardevolle overleg. 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur en nodigt de aanwezigen uit om in de bar samen na 
te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
WP: 04-07-2021 

 
Afspraken: 
 

29-06-2021 In januari 2022 plannen GMR en RvT een tussentijds overleg 
over de opvolging van de voorzitters van CvB en RvT. 

GMR en RvT 

29-06-2021 De RvT is bereid om de GMR te ondersteunen bij het vinden 
van met name nieuwe personeelsleden (PGMR) en een 
nieuwe voorzitter. 

RvT 

29-06-2021 De vicevoorzitter van de RvT is bereid de GMR te helpen met 
het opstellen van een profiel voor de nieuwe voorzitter van de 
GMR. 

Monique 

29-06-2021 De GMR onderzoekt de mogelijkheid om een informatie- c.q. 
promotiefilmpje te maken over het werk in de GMR. 

GMR 

29-06-2021 Annemiek praat de RvT (Monique?) bij over de ontwikkelingen 
rond ‘vitale medewerker. 

Annemiek 

 
 


