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Inleiding 
 
Het jaar 2020 is zoals wij allemaal hebben ervaren heel anders verlopen dan voorgaande jaren. Ook 
op het onderwijs heeft corona een grote impact gehad. Scholen zijn een aantal weken gesloten 
geweest en ouders hebben thuisonderwijs gegeven. Leerkrachten hebben zich in een razend tempo 
aangepast aan digitaal lesgeven. Toen de scholen weer open konden, waren er leerlingen afwezig, 
omdat ze ziek waren, er in de thuissituatie vrees was voor ziekte, het gezin in thuisquarantaine was 
enz. Ook leerkrachten waren of voelden zich niet altijd fit om op de werkplek te zijn. Schoolbesturen 
en directies moesten improviseren en soms werden er klassen naar huis gestuurd, of zelfs hele 
scholen gesloten. 
Ook aan INNOVO is de pandemie niet ongemerkt voorbij gegaan. Bestuur, directies, leerkrachten en 
ondersteunend personeel hebben grote inspanningen geleverd om het onderwijs zo goed mogelijk 
door te laten gaan. Voor buitenstaanders leek het of dat allemaal snel, makkelijk en soepel geregeld 
kon worden. Dat is natuurlijk schone schijn en het zal duidelijk zijn dat iedereen die betrokken is bij 
en begaan is met het lot van de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, hier heel hard voor 
heeft moeten werken. Al deze mensen verdienen groot respect.  
Natuurlijk heeft ook de GMR zich moeten aanpassen toen het niet 
meer mogelijk, verantwoord, of vertrouwd was om bij elkaar te 
komen om te vergaderen. Een aantal vergaderingen is digitaal 
georganiseerd en andere zijn als hybride vergadering doorgegaan. Zo 
heeft ook de GMR geprobeerd er het beste van te maken en te 
zorgen dat aan de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm en 
inhoud werd gegeven. 
Voor de GMR van INNOVO was 2020 ook anderszins een jaar met een 
onverwachte wending. In het begin van het jaar moest de secretaris 
de GMR aangeven dat hij door ernstige ziekte zijn taken voor de GMR 
niet meer kon invullen. Nadat bleek dat er intern geen kandidaat was 
om deze taken over te nemen, heeft de GMR besloten 
administratieve ondersteuning te zoeken bij een ambtelijk secretaris 
die in het voorjaar aan de slag is gegaan. 
Voor de zomervakantie heeft de GMR een ambitiegesprek gevoerd en zich beraden over de wijze 
waarop men medezeggenschap in de toekomst vorm en inhoud wil geven. In september is dit 
voornemen toegelicht aan de RvT en het CvB, wat positief ontvangen werd. 
Een incident was aanleiding om met de RvT in gesprek te gaan over de manier waarop 
medezeggenschap verloopt en na een gesprek met het CvB en een delegatie van de RvT is in 
december besloten om externe ondersteuning te zoeken om in het nieuwe jaar met elkaar verder te 
verkennen hoe de medezeggenschap in de organisatie versterkt kan worden. 
 

Vergaderingen 
 

 
De GMR van INNOVO vergadert een keer per maand met uitzondering van de maanden juli en 
augustus. De vergaderingen zijn afwisselend een GMR-vergadering, of een overlegvergadering met 
het CvB. Voor de vergaderingen met het CvB vindt altijd een vooroverleg plaats tussen 
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 het DB van de GMR met het CvB om te bespreken welke punten er op de agenda komen. 
Verder nemen leden van de GMR soms deel aan kleine overleggroepjes of werkgroepen om bepaalde 
onderwerpen te bespreken met beleidsmedewerkers van het servicebureau. 
Doordat de vergaderingen van de GMR waarin besluiten genomen kunnen worden over 
beleidsvoorstellen van het bestuur om de maand plaatsvinden, is het soms niet mogelijk om binnen 
de afgesproken termijn van zes weken te reageren op beleidsvoorstellen. Hierdoor moet soms om 
uitstel voor het geven van een reactie gevraagd worden, of moeten GMR-leden tussentijds via de 
mail reageren. Dat laatste is een optie die niet de voorkeur verdient, omdat GMR-leden hierdoor niet 
op elkaar kunnen reageren, wat vaak wel erg belangrijk is om tot een goed afgewogen 
besluitvorming te komen. 

 
In september is daarom aan het CvB gevraagd om de vergadering te splitsen in een 
overlegvergadering en een vergadering van de GMR, om zo toch binnen een redelijke termijn 
besluitvorming over een aantal beleidsvoornemens mogelijk te maken. 
De vergadering van december heeft een heel andere invulling gekregen. Toen hebben GMR, CvB en 
een delegatie van de RvT gesproken over een aantal voorstellen van de GMR om de 
medezeggenschap in de toekomst op een andere manier vorm te geven. 
 

Besluiten 
 
Januari 
● De GMR besluit ten aanzien van Passend Onderwijs de onder “Goede medezeggenschap, dat doe 

je zo” uitgebrachte handreiking “De positie van de GMR bij Passend Onderwijs” als basis voor 
haar rol te gebruiken. 

● De secretaris maakt een “tipblad” voor de MR’s voor het beoordelen van SOP’s. 
Maart 
● Om de zorgen van de GMR ten aanzien van de clusters ook formeel te benoemen, zal de GMR 

gebruik maken van haar initiatiefrecht.  
● We zullen de verkiezingen van nieuwe GMR-leden bij 

het SEB neerleggen. 
● De geplande avond voor GMR en MR’s van 2 april 

wordt geannuleerd. 
● De GMR besluit een positief advies af te geven met 

betrekking tot het Profiel RvT. In de toelichting zal 
gerefereerd worden aan de opmerkingen die de GMR 
vorig jaar bij het profiel gemaakt heeft. 

● De GMR besluit een positief advies af te geven ten 
aanzien van de vakantieregeling. 

● De GMR besluit een schriftelijke reactie aan het CvB 
op te stellen ten aanzien van de communicatie rond 
de gesprekkencyclus en deze in het volgend CvB-
GMR overleg te bespreken. Daarbij zullen ook 
monitoring en borging van deze, in de basis, 
positieve verandering ter sprake komen. 
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● De GMR besluit nogmaals op basis van vragen het gesprek met Dennis Lymandt aan te gaan over 

de Kadernota (werkgroep coördineert) en de vragen die hij niet kan beantwoorden in het 
volgende gezamenlijke overleg met het CvB te bespreken. 

● Omdat de secretaris door ziekte zijn taken niet langer kan uitvoeren en er geen interne kandidaat 
is voor de secretariaatstaken, wordt besloten om een ambtelijk secretaris te zoeken. 

Mei 
● In de vergadering van mei die digitaal gehouden werd zijn heel veel vragen gesteld over diverse 

onderwerpen. Tijdens deze vergadering zijn geen besluiten genomen. 
Juni 
● Na een kennismakingsgesprek besluit de GMR dat Wiel Pieters de GMR gaat ondersteunen als 

ambtelijk secretaris. 
● De GMR stelt vast welke leden aftreden en wel of niet herkiesbaar zijn. 
● De vergaderdata voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. 
● Omdat het een overleg samen met het CvB is, 

geven de GMR-leden later na de vergadering 
via de mail aan of zij wel of niet instemmen met 
het bestuursformatieplan en of ze een positief 
of negatief advies geven over het 
concernjaarplan / begroting. Naar aanleiding 
van de reacties per mail is besloten om in te 
stemmen met de begroting en is een positief 
advies gegeven over het concernjaarplan en de 
begroting. 

● De GMR geeft aan graag geïnformeerd te 
worden over welke informatie uit die 
monitoring van de clusters naar voren komt. 

● De GMR adviseert om de monitoring niet alleen 
te doen met de clusterintermediairs maar daar 
ook een aantal personeelsleden uit het cluster 
bij te betrekken. 

September 
● De vergadering van september was samen met de RvT en het CvB. Tijdens deze vergadering 

heeft de GMR de uitkomsten van zijn ambitiegesprek gepresenteerd en is daarna met elkaar 
besproken wat dit betekent voor de toekomstige invulling van de medezeggenschap. 

Oktober 
● De vergadering van oktober is gesplitst in een overlegvergadering met het CvB en een 

vergadering van de GMR. 
● De GMR heeft in zijn eigen vergadering besloten om positief te adviseren over het voorstel 

betreffende ERD (Eigen Risicodragerschap) en vraagt wel om na een jaar te evalueren. Belangrijk 
voor de GMR is dat we uit de evaluatie kunnen zien dat het persoonlijke belang van de zieke 
werknemer boven het financiële belang gesteld wordt. 

● De GMR heeft naar aanleiding van een incident besloten om zich te beraden over acties om met 
het bevoegd gezag in gesprek te gaan over de manier waarop medezeggenschap wordt ingevuld. 

● De GMR vraagt aan het CvB in de toekomst een voorlegger bij de stukken aan te bieden met een 
samenvatting en een opsomming van de consequenties voor onderwijs, personeel en financiën. 

● De GMR heeft besloten om de abonnementen op de tijdschriften Regelingen Onderwijs en 
SchoolManagement van Sdu op te zeggen. 

● De GMR stelt een verkiezingscommissie in om de werving en zo nodig verkiezingen van nieuwe 
GMR-leden te organiseren. 

November 
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● De GMR besluit om het contract voor ondersteuning door de CNV-Academie voort te zetten en 
uit te breiden met een module voor financiële ondersteuning. 

● Er wordt een werkgroep ingesteld die de 
mogelijkheden voor contact tussen de GMR 
en de clusters gaat onderzoeken. 

● De GMR besluit om voorlopig, gezien de 
coronacrisis, geen fysiek aanbod voor een 
medezeggenschapscursus aan de MR’s te 
doen en het voorlopig te houden bij een 
verwijzing naar de digitale cursussen die op 
de INNOVO-academie beschikbaar zijn. 

● De GMR besluit om op een later tijdstip in te 
gaan op de uitnodiging van het bestuur om 
te reageren op de manier waarop 
vergaderingen verlopen. 

● De GMR besluit om een aantal voorstellen 
van de GMR over de nieuwe INNOVO-
monitor aan het CvB door te geven. 

● De GMR bereidt het gesprek met de RvT over het functioneren van de medezeggenschap voor. 
December 
● De vergadering van december is een overleg geweest 

tussen GMR, CvB en RvT waarin de GMR een aantal 
voorstellen heeft gedaan om de medezeggenschap in de 
toekomst op een andere manier vorm en inhoud te 
geven. Er is afgesproken dat er gezocht wordt naar 
externe ondersteuning bij een ambitiegesprek tussen 
GMR en CvB. 

 

Samenstelling 
 
In 2020 bestond de GMR uit de volgende leden. 

Naam Geleding Functie 

Hans Dam Personeel  

Miguel Eijnwachter Ouder  

Berend Jan Molijn Ouder  

Anke Paas Personeel  

Annemiek Pustjens Personeel  

Marjolijn van Roon Personeel  

Marcel Schmitz Ouder  

Dagmar Schouteten-Moonen Ouder Voorzitter 

Naam Geleding Functie 

Raymond Smeets Ouder  

Martijn Valk Ouder  

Ton Verhiel Personeel Secretaris 

Sylvia Voeten Personeel  

Per 1 augustus 2020 hebben Hans Dam, Miguel Eijnwachter en Ton Verhiel de GMR verlaten. Vanaf 
eind april ondersteunt Wiel Pieters de GMR in de rol van ambtelijk secretaris. 
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Vooruitblik 
 
De GMR van INNOVO gaat in 2021 op 
zoek naar een nieuwe invulling van de 
medezeggenschap. Dit is de uitkomst 
van een ambitiegesprek dat in juni 
gevoerd is, gevolgd door een overleg 
met het CvB en een delegatie van de RvT 
in december. Voor begeleiding van dit 
proces wordt externe ondersteuning 
ingeschakeld. 
Door zijn partner de CNV-Academie laat 
de GMR zich in de toekomst 
ondersteunen wat betreft lezen en 
beoordelen van financiële stukken, zoals 
bijvoorbeeld de Kadernota, de Begroting 
en de Jaarrekening. 
De GMR hoopt zo snel mogelijk in 
januari de verkiezingen voor een nieuw 
ouderlid in de GMR af te ronden. De 
GMR zoekt nog naar manieren om de 
namen en mailadressen van de 
kiesgerechtigden actueel te houden. Ook zijn er nog twee vacatures voor personeelsleden. Ondanks 
herhaalde oproepen blijken hier geen kandidaten voor te zijn. Dit is dus nog een uitdaging voor de 
GMR. Daarna kan snel begonnen worden met het organiseren van de verkiezingen van 2021 die deze 
keer hopelijk wel voor de zomervakantie gerealiseerd kunnen worden. De GMR hoopt dat het 
vaccinatieprogramma ertoe bijdraagt dat het in de loop van 2021 weer mogelijk wordt om als gehele 
GMR fysiek in vergadering bij elkaar te komen, omdat digitale en hybride vergaderingen toch niet als 
prettig en functioneel ervaren worden. 
 
Verder zet de GMR in 2021 in op het opzetten van een contactstructuur met de clusters om langs die 
weg de contacten met de MR’s te onderhouden en te intensiveren. Het is te hopen dat we dan ook 
weer fysieke medezeggenschapscursussen en begeleidingsbijeenkomsten aan de MR’s kunnen 
aanbieden. 
In het ambitiegesprek van juni heeft de GMR prioriteiten geformuleerd die de GMR als 
referentiepunt wil gebruiken voor het beoordelen van beleidsvoorstellen. 
 
Hoensbroek, 4 januari 2021 
 
Aldus vastgesteld te Voerendaal d.d. 12-01-2021 
 
 
 


