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Verslag ingelaste vergadering 

GMR  

Dinsdag 21-09-2021   

19.30 u – 21.30 u  

Vastgesteld 

 

                      Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten  

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

  
Aanwezig van de GMR: Dagmar Schouteten (voorzitter), Anke Paas, Annemiek Pustjens, Marjolijn 
van Roon, Berend-Jan Molijn, Martijn Valk, Susan Kuijpers, Daan Werts, Raymond Smeets, Wiel 
Pieters (ambtelijk secretaris) 
Afgemeld: Michelle Korbmacher, Marcel Schmitz 
Aanwezig van de RvT: Leo van Wersch, Jean-Louis Bours, Fabienne Hendricks, Yvette van Rijswick 
Aanwezig van het CvB: Nicole van Wolven, Bert Nelissen, Nadine Pantus (bestuurssecretaris) 
 
Afkortingen:  
MR: MedezeggenschapsRaad  GMR: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

CvB: College van Bestuur  OOP: OnderwijsOndersteunend Personeel 

 

Agenda 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Update onderlinge samenwerking GMR/CvB/RvT 

a. Algemeen / follow-up eerder gemaakte afspraken 
b. Update clustervorming 

4. Aandachtspunten nabije toekomst 
a. Opvolging binnen GMR/CvB/RvT 
b. NPO middelen 
c. Toekomstige samenwerking 

5. Rondvraag en sluiting 
 

1. Opening 
De voorzitter van de RvT, Leo van Wersch, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststelling agenda 
De voorgestelde agenda is akkoord. Er worden geen nieuwe bespreekpunten toegevoegd. 
 

3. Update onderlinge samenwerking GMR/CvB/RvT 
3a. Algemeen / follow-up eerder gemaakte afspraken 
Het uitvoeren van de secretariaatstaken van de GMR heeft een nieuwe invulling gekregen. De 
beoogde nieuwe ambtelijk secretaris heeft zich teruggetrokken. 
De twee personeelsleden van de agendacommissie gaan een groot deel van de secretariaatstaken 
erbij te doen. Aan Wiel is gevraagd om voorlopig de verslagen van de vergaderingen te blijven maken 
tot daar een andere oplossing voor is. Verder is aan Wiel gevraagd om te adviseren over wet- en 
regelgeving als daar behoefte aan is. 
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Het secretariaat is druk bezig met het inrichten van een ICT-omgeving die helpt om de communicatie 
binnen de GMR en ook de communicatie met de achterban (MR’s) te verbeteren. 
Met het CvB en het bestuurssecretariaat wil de agendacommissie kijken hoe de leesbaarheid van 
beleidsstukken in combinatie met de voorleggers verbeterd kan worden. 
De GMR wil ook meer taken in commissies verwerken, zodat niet steeds alle GMR-leden zich in alle 
onderwerpen op detailniveau hoeven te verdiepen. 
Vanuit de RvT wordt de tip meegegeven om van te voren een kader af te spreken met belangrijke 
punten waarop de GMR een beleidsvoorstel wil beoordelen. 
De agendacommissie stelt een getrapte voorbereiding voor: twee weken voor de vergadering een 
voorbespreking met het CvB, de week daarna de agenda uitwerken, dan de vergadering, gevolgd 
door een evaluatie. Dit brengt naar verwachting meer structuur en rust in de voorbereiding en 
opvolging van het overleg. 
Het CvB stelt het op prijs als naast de leden van de agendacommissie ook de voorzitter van de GMR 
aan het vooroverleg deelneemt, om de structuur van het overleg af te stemmen. 
Vanuit de RvT wordt voorgesteld om in de twee overlegmomenten van GMR en RvT de 
agendavoering om en om te wisselen. 
Vanuit de GMR wordt voorgesteld om de GMR mee te nemen in het proces van voorbereiding van 
beleidsstukken, zodat de GMR tijdens de ontwikkeling al zaken kan inbrengen, waardoor aan het 
einde waarschijnlijk minder behoefte is om nog veel te veranderen. 
Het CvB geeft aan dat het dan wel verstandig is om op een andere manier om te gaan met cyclische 
beleidsstukken die jaarlijks terugkomen en nieuw beleid. 
Om de driehoek RvT, CvB en GMR goed te laten functioneren is het op de eerste plaats belangrijk om 
de procedures op orde te brengen, maar daarnaast ook belangrijk om vanuit de inhoud en de eigen 
rollen te werken aan een goede samenwerking. 
 
Ten aanzien van de begeleiding om de communicatie te verbeteren door Coredaet geeft de GMR aan 
niet te kiezen voor extra bijeenkomsten over communicatie, omdat daarvoor gewoon de tijd 
ontbreekt. De GMR kiest voor training on the job en heeft Coredaet gevraagd om te observeren 
tijdens de volgende GMR-vergadering in november en daarop te reflecteren. Dit is ook ingegeven 
door het feit dat gedurende dit schooljaar verschillende GMR-leden de GMR zullen verlaten en er 
nieuwe mensen aansluiten. 
Vanuit de RvT wordt nog een keer benadrukt dat goede communicatie van belang is. Het laten 
meekijken door een externe partij kan daarbij helpend zijn. De extra te investeren tijd kan later 
misschien worden terugverdiend en geld hoeft daarbij geen rol te spelen als het bijdraagt tot beter 
functioneren. De nieuwe mensen kunnen er wellicht ook profijt van hebben als de communicatie nu 
goed in de stijgers wordt gezet. 
 

3b. Update clustervorming 
De GMR spreekt verbazing uit dat het CvB heeft aangegeven dit thema liever niet tijdens deze 
bijeenkomst te bespreken, maar in een vergadering met de GMR of met de agendacommissie. 
In het afgelopen jaar is het functioneren van de clusters in iedere vergadering van de GMR en in het 
overleg met het CvB en ook de RvT aan de orde gekomen. De GMR hecht er daarom grote waarde 
aan om dit wel hier te bespreken. 
De GMR heeft vragen geformuleerd en aan het CvB toegestuurd, niet met de bedoeling dat die nu in 
detail beantwoord worden, maar met het doel om rond die vragen met elkaar in gesprek te komen 
over hoe het nu gaat in de clusters. Er wordt besloten om met die insteek het gesprek in te gaan. 
 
Er worden voorbeelden uitgewisseld zaken die goed gaan binnen de clusters en andere voorbeelden 
waarin het niet goed gaat. 
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Al deze voorbeelden roepen de vraag op hoe we het idee achter de clusters beter bekend krijgen op 
de werkvloer. Corona heeft anderhalf jaar in de weg gezeten, maar hoe kunnen we het nu weer 
oppakken, zodat het meer gaat leven? 
Bij de MR’s weten ze niet welke scholen in hun cluster participeren. Het is belangrijk dat het idee 
achter de clusters ook op leerkrachtniveau gaat leven, zodat je beter aan de slag kunt met de 
samenwerking. 
 
Vanuit het CvB wordt aangegeven dat aan de directeuren gevraagd zal worden om iedereen die bij 
de school betrokken is mee te nemen in de ontwikkelingen. 
 
De GMR wijst erop dat die informatie er ook met komen voor de MR’s van de scholen en het CvB 
vraagt of dat ook via de GMR gecommuniceerd kan worden. Het ICT kanaal dat de GMR aan het 
ontwikkelen is en het overleg van GMR-leden met hun cluster kan hierbij worden ingezet. 
 
Ouderleden van de GMR geven nog aan dat het fenomeen clusters bij hen vanuit de reguliere 
ervaring met school niet bekend is, alleen vanuit de besprekingen in de GMR als je daar al langer in 
meedraait. 
 
Afspraken: Het CVB levert een lijst aan met concrete activiteiten van elk cluster en zorgt voor een 
begrijpelijk A4-tje met uitleg over de clusters voor de MR´en van de scholen. [actie:  CvB] Het 
secretariaat van de GMR zal daarna voor de verspreiding zorgen binnen Teams/Sharepoint/mail. 
[actie: Anke en Marjolijn] 
Tevens is er afgesproken dat de vragen die vooraf gesteld zijn t.a.v. de clusters geagendeerd worden 
op het volgende overleg met het CvB. (actie: Anke en Marjolijn). 
 

4. Aandachtspunten nabije toekomst 
4a. Opvolging binnen GMR/CvB en RvT 
Doordat Monique van Kleef een nieuwe baan heeft gekregen bij de provincie mag ze geen 
nevenfuncties meer vervullen en heeft haar lidmaatschap van de RvT moet opzeggen. Daardoor 
moet de RvT op zoek naar twee nieuwe leden. De procedure wordt daarom op korte termijn 
opgestart. GMR en CvB zullen betrokken worden bij het opstellen van de profielen. 
 
Het traject voor de opvolging van de voorzitter van het CvB wordt daarna opgestart. De beste 
periode daarvoor is in het vroege voorjaar. Bij beide trajecten wordt wervings- en selectiebureau K+V 
betrokken. Er wordt gezocht naar een combi tussen inhoudelijke en persoonlijkheidsprofielen. 
De GMR wordt uitgenodigd om indien gewenst al op voorhand wensen/ideeën voor de profielen aan 
te geven. Met het oog op het gewenste tijdpad zou dat tussen nu en vier weken moeten. Vanuit de 
GMR wordt al meegegeven dat “communicatie” en belangrijk punt is. 
 
De bijdrage van de GMR aan de kennismakingsbijeenkomst voor het nieuwe personeel is positief 
ervaren en heeft ook meteen een nieuw GMR-lid opgeleverd. In het middagprogramma van de 
Onderwijsdag is ook ruimte voor de GMR om zich te presenteren. Bert Nelissen benadrukt tijdens 
het openingswoord het belang van goed medezeggenschap zowel op school- als op bestuursniveau. 
[actie: Bert] Tijdens de vergadering van 14 september hebben we intern afgesproken dat het voor de 
GMR te kort dag is om iets aan te leveren voor de Onderwijsdag; dit wordt verder opgepakt door de 
commissie Communicatie en zal later resulteren in bijvoorbeeld een kort filmpje. [actie: commissie 
Communinatie] 
 

4b. NPO-middelen 
Door de scholen zijn plannen gemaakt voor de inzet van deze middelen. 
De MR’s zijn daarbij betrokken. 
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4c. Toekomstige samenwerking 
Ideeën en voorstellen daarvoor zijn tijdens de voorgaande bespreekpunten aan de orde gekomen. 
 

5. Rondvraag 
 De voorzitter van het CvB geeft aan dat uit recent onderzoek blijkt dat de onderwijskwaliteit op 

de meeste scholen van INNOVO ruim op orde is, ook na de coronaperiode. Op vier scholen is 
extra aandacht en ondersteuning nodig en die krijgen zij ook. 

 Diverse leden spreken hun waardering uit voor het goede overleg deze avond. 
 
WP: 22-09-2021 


