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Verslag vergadering GMR  

Dinsdag 14-09-2021   

19.00 – 21.30 uur  

Vastgesteld 

 

                      Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten  

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

  
Aanwezig: Dagmar Schouteten (voorzitter), Anke Paas, Annemiek Pustjens, Marjolijn van Roon, 
Berend-Jan Molijn, Martijn Valk (vanaf 19.45 uur), Raymond Smeets (digitaal), Daan Werts (digitaal), 
Michelle Korbmacher (aspirant lid / digitaal), Wiel Pieters (ambtelijk secretaris) 

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. Terugkoppeling vergadering clusters  
6. Functiehuis 
7. Hoe ziet dit jaar eruit? 
8. Jaarverslag 
9. Voorbespreken vergadering RVT- CVB – GMR (21 september) 
10. ICT  
11. Oudervergoeding 
12. Rondvraag en sluiting 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Mededelingen en agendavaststelling  
 Michelle toehoorder als aspirant lid stelt zich voor. 

 Martijn sluit later aan. Marcel is afgemeld. 

 Berend-Jan meldt dat hij verleden week bij een bestuurlijke visitatie is geweest. Wisseling 
bestuursvoorzitter is aan de orde geweest. Ook de manier van vergaderen tussen CvB, RvT en 
GMR is besproken. 5 Oktober volgt een terugkoppeling. Annemiek is in een andere sessie ook bij 
de visitatie geweest. 

 De GMR kan positief terugkijken op de kennismakingsbijeenkomst met het nieuwe personeel. Er 
zijn nog mokken over. GMR-leden kunnen die verspreiden op plekken waar dat zinvol is. Voorstel 
is om volgend jaar weer deel  te nemen. Michelle werd gegrepen door het enthousiaste verhaal 
van de GMR-leden, daarom heeft ze zich aangemeld voor de GMR. 
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3. Actie- en besluitenlijst 
Reminder naar INNOVO over niet genoten vakantiedagen. [actie: Wiel] 
 

4. Verslag uit de TPC 
Annemiek geeft een samenvatting van de acties van de TPC: onder andere  Randvoorwaarden 
aangepakt: kortere lijnen, bedrijfsarts naar de clusters 1x per half jaar, opfristraining en nieuwe 
training. HR arbodienst: HCC geïnvesteerd a.d.h.v. jaarrapportage. Eigen risicodrager, ook van de 
ziektewet bij ROBIDUS ondergebracht à doel 1 systeem met contactpersonen, efficiënter, cijfers in 
clusters, proactieve gesprekken met HR, doel van cijfers wordt begrepen door directeuren, Helene 
en Lilian het plan. 
Vitaliteitskaart: de providers laten shinen. à interventies bij leerkrachten bekend maken i.p.v. 
afhankelijkheid van de directeur. Eigen regie, wij ondersteunen, weet dat dit er is. Innovo accademy 
wordt aangepast, arbeidsvoorwaarden concept samen besproken met nieuwe docenten. 
Nu wordt de grootste prioriteit om zittende medewerkers: visie op het netvlies, meenemen, 
betrekken, voelen, horen, informatie ophalen. 
Deze acties zijn onderdeel van het dalende ziekteverzuim. 
De verzuimcijfers zijn momenteel op orde.  
 
Er wordt verzocht om in teams een mapje TPC te maken waar Annemiek info in kan droppen, zodat 
de GMR-leden die kunnen lezen en daarop reageren als ze daar behoefte aan hebben. [actie: 
Annemiek] Er wordt gevraagd of er inzicht is in de reden waarom het ziekteverzuim gedaald is. 
 

5. Terugkoppeling vergadering clusters  
Een aantal GMR-leden heeft voor de vakantie contact gehad met haar/zijn cluster(s). 
Het is lastig om de juiste contactpersonen van de MR’s te vinden. Veel MR’s reageren niet op de 
uitnodiging voor een (digitaal) overleg. Erik werkt aan een update van de mailadressen. 
 

6. Functiehuis 
Tijdens het overleg voor de zomervakantie heeft Nicole toegezegd dat het de bedoeling was om de 
nieuwe functiebeschrijving voor de zomervakantie af te handelen. Het is echter nog steeds niet 
afgerond. Bij HRM is weer een medewerker vervangen en het leidt weer tot vertraging. Anke heeft 
Nicole herinnert aan de afspraken. 
We zullen dit in oktober in de vergadering met het CvB aan de orde stellen. [actie: 
agendacommissie]. 
Meerdere leden dringen aan op actie van de GMR om aan te dringen op snelle afhandeling. 
 

7. Hoe ziet dit jaar eruit? 
 Diverse leden hebben per mail gereageerd op het traject met Coredaet, met name t.a.v. het 

einddoel. 
Liever geen traject dat los staat van wat we normaal doen. Het communicatietraject koppelen 
aan ons reguliere werk. We moeten het vooral zelf doen. 
We moeten intern afstemmen waarom we eigenlijk willen participeren in de GMR. 
We streven naar open en vrije communicatie tussen alle lagen van de hele organisatie. We 
moeten vergaderen in de vergadering. Aansluiten bij de reguliere vergaderingen en tips geven. 
We moeten ook intern kijken naar de communicatie in onze vergaderingen. Over een jaar zitten 
veel nieuwe leden in de GMR. Voor leden die gaan stoppen heeft het weinig zin om zo’n traject 
in te gaan. Het zou moeten leiden tot een soort draaiboek voor de opvolgers. De offerte van 
Coredaet geeft te weinig concreet aan wat er bereikt gaat worden.  
Liever gaan aparte sessies.  Aansluiten bij de vergadering van november, feedback geven dan kan 
de GMR besluiten wat ze daarmee willen doen en hoe ze verder willen. [actie: Wiel] 
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 Raymond geeft aan dat hij aan het eind van dit schooljaar wil stoppen met de GMR. We kunnen 
informeren of de reserve kandidaat nog wil instappen. [actie: Wiel] 

 De kandidaat ambtelijk secretaris heeft zich teruggetrokken. Ook bij de GMR zijn nieuwe 
inzichten ontstaan. Anke en Marjolijn hebben extra uren voor de GMR gekregen. Zij nemen de 
secretariaatstaken over. Wiel maakt voorlopig de verslagen en is zo nodig beschikbaar voor 
advies over de wet- en regelgeving. Martijn blijft onderdeel van de agendacommissie. Dit alles 
wordt na kerst geëvalueerd.  

 Het maken van leeswijzers wordt minder wenselijk geacht. De voorlegger moet voldoende 
duidelijk zijn. Beleidsstukken behoren een samenvatting te bevatten. Taak servicebureau. . 
[actie: Anke en Marjolijn] 

 Het inrichten van een buddyrol is bedoeld om nieuwe leden op gang te helpen om hun weg te 
vinden in de manier van werken in de GMR en het lezen van stukken. [actie: Anke en Marjolijn] 

 Over enkele maanden moeten we evalueren hoe deze werkwijze bevalt. [actielijst: Wiel] 

 De GMR opteert om niet te begroten, maar achteraf een financiële verantwoording af te leggen. 
We willen dan graag per kwartaal een overzicht van de uitgaven. [actie: Anke en Marjolijn] 

 Starttijd vergaderingen blijft toch 19.30 uur. Overleg met CvB wordt gesplitst in deel met CvB en 
GMR apart: 19.30- 20.00 uur GMR intern, 20.00- 21.00 uur GMR – CVB en 21.00- 21.30 uur GMR 
intern. 

 

8. Jaarverslag 
Jaarverslagen worden in de toekomst per schooljaar gemaakt. [actie: Wiel] 
 

9. Voorbespreken vergadering RVT- CVB – GMR (21 september) 
Bespreekpunten zijn al toegestuurd aan het CvB en RvT.  We sturen nog de aanvullende vragen toe. 
[actie: Wiel] 
 

10. ICT  
Er wordt een toelichting gegeven. Op dit moment kan iedereen van de GMR in teams met 
uitzondering van Wiel. Marjolijn vraagt een INNOVO-account voor Wiel aan. [actie: Marjolijn] 
Vragen over ICT/Teams kunnen aan Marjolijn gesteld worden. 
Spelregels Teams erbij voegen:  
Als er iets geplaatst wordt in Teams komt er een mailtje (in het begin sturen we alles via mail en via 
Teams) [actie: Anke en Marjolijn] 
Er zijn meerdere kanalen ingericht. Het kanaal GMR algemeen bestaat uit niet alleen de mensen van 
de GMR, maar ook mensen van het servicebureau. Daar hebben we over afgesproken dat Anke en 
Marjolijn reageren op de chat als er een vraag of mededeling geplaatst wordt. Dit om 
miscommunicatie te voorkomen.   
 

11. Oudervergoeding 
De ouders zijn van mening dat er geen aanleiding is om de vergoeding aan te passen. [B] De meesten 
wisten bij toetreden tot de GMR niet dat er vergoeding gegeven werd. 
 

12. Rondvraag en sluiting 
 Op Facebook kan iedereen van de GMR redacteur worden. [B] We moeten in het algemeen nog 

eens goed kijken naar de communicatie van de GMR.  

 Kunnen we ook de MR’s betrekken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe 
bestuursvoorzitter? Goed idee. [actie: verkiezingscommissie] 

 Vind je het een goed idee dat je vooraf input kunt leveren vóór een vergadering? Wat 
hamerstukken betreft is dit akkoord. Maar op sommige punten is behoefte aan de dialoog. 
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 Doen we iets om de GMR zichtbaar te maken op de onderwijsdag? Niet haalbaar online. Het 
filmpje niet vergeten. Koppelen aan communicatie b.v. een communicatieagenda. Daan heeft 
connecties voor zo’n filmpje. 

 Vul de commissies aan op team: teams/GMR intern/algemeen/ rooster van aftreden. 

 Michelle vond het intensief en zeker in het begin soms verwarrend. Ze vindt het wel leuk en 
verwacht met het buddytraject haar weg te vinden in de GMR. 

 
WP: 16-9-2021 

 
 
 
 


