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Inleiding 
 
Het schooljaar 2020 - 2021 is door het voortduren van de coronapandemie anders 
verlopen dan de jaren voor de pandemie. De coronamaatregelen, die gedurende het 
afgelopen schooljaar gelden, hebben wederom grote impact op het onderwijs gehad.  
 
Scholen zijn een aantal weken gesloten geweest. Leerkrachten hebben zich in een 
razend tempo aangepast aan digitaal lesgeven of andere vormen van thuisonderwijs. 
Toen de scholen weer open konden, waren er leerlingen afwezig of gingen klassen in 
quarantaine.  
 
Ook leerkrachten voelden zich niet altijd veilig 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 was natuurlijk niet zo en het zal duidelijk zijn dat iedereen die betrokken is bij en 
begaan is met het lot van de leerlingen hier heel hard voor heeft moeten werken. Al deze mensen 
verdienen groot respect. 
 
Ook de GMR heeft zich moeten aanpassen, omdat het vaak niet 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 de GMR gezorgd voor continuïteit in de 
medezeggenschap en konden lopende zaken worden opgepakt. 
 
Voor de GMR is het schooljaar 2020 - 2021 gestart met een nieuwe aanpak. De aanleiding hiervan 
was een ambitiegesprek. Dit ambitiegesprek zorgde voor een andere kijk op vergaderen, 
speerpunten van de GMR, communicatie met MR`en en betrokken worden in beleid van Innovo.  In 
september is dit voornemen toegelicht aan de RvT en het CvB en positief ontvangen. Gedurende het 
schooljaar heeft de GMR onderzocht welke aanpak en nieuwe manier van werken passend is. Dit was 
een proces waarin het woord communicatie vaak viel. Het streven is om in het schooljaar 2021- 2022 
te kunnen starten met de nieuwe ingeslagen weg.  

Vergaderingen 
 
De GMR vergadert een keer per maand. Dit noemen we een interne vergadering. 
De interne vergaderingen worden afgewisseld met een overlegvergadering met het CvB. Voor de 
vergaderingen met het CvB vindt altijd een vooroverleg plaats tussen het dagelijks bestuur 
(voorzitter en secretariaat) van de GMR en het CvB. Tijdens dit overleg wordt besproken welke 
punten er op de agenda komen. 
Aan het begin van het schooljaar vergadert de GMR met het CvB en de RvT. Dit is een 
themabijeenkomst waarin afwisselend door de verschillende gremia onderwerpen worden 
aangedragen. Op het einde van het schooljaar vergadert de GMR ook met de RvT. Dit is een 
afsluitende vergadering waarin teruggekeken wordt naar het afgelopen schooljaar en vooruitgekeken 
naar het nieuwe schooljaar. 
Verder nemen leden, zowel personeelsleden als ouderleden, van de GMR deel aan commissies om 
bepaalde onderwerpen te bespreken met beleidsmedewerkers van het servicebureau. Voorbeelden 
van deze commissies zijn de Kadernota, de begroting, ICT enz.  



 

PAGE    
\* 
2 

Besluiten en aandachtspunten 
 

September 2020 
● 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 2020 
● De vergadering van oktober is gesplitst in een overlegvergadering met het CvB en een interne 

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 2020 
● 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’en 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 2020 
● 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. 

 
Januari 2021 
 De GMR heeft besloten om in te stemmen met de gedragscode IBP. 
 Er is bij het CvB uitstel gevraagd om in te stemmen met de herwaardering van het 

functiegebouw, omdat de GMR over een aantal punten advies wil vragen bij de vakcentrale CNV. 
 De GMR geeft een positief advies over de vakantieregeling 2021-2022. 
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 Er zijn acties gestart om het contact tussen de GMR en de MR’en op het niveau van de clusters 
op te pakken. De GMR-leden nemen in koppels van een personeelslid en een ouderlid de taak op 
zich om met een cluster contact te houden en digitaal een vergadering te bezoeken. 

 Aan het bestuur is een verantwoording gevraagd over de inzet van de middelen voor Passend 
Onderwijs tijdens het schooljaar 2019-2020. 

 Er is besloten om aan de vakcentrale CNV advies te vragen over de kadernota op het moment dat 
het advies van de GMR gevraagd wordt. 

 Met enkele aanpassingen in de lay-out wordt het jaarverslag van de GMR over het kalenderjaar 
2020 vastgesteld. 

 De communicatie tussen de verkiezingscommissie van de GMR en het servicebureau verloopt 
stroef. 

 
Februari 2021 
 In de oudergeleding kunnen we Daan Werts als nieuw lid van de GMR welkom heten. 
 De leden van de P-geleding voeren overleg met het CvB over de herwaardering van het 

functiehuis. 
 Tijdens deze vergadering geeft de voorzitter van het CvB een toelichting op de Strategische 

notitie 2020 – 2025. 
 De GMR besluit om bij het CvB na te vragen welke acties van de GMR verwacht worden t.a.v. de 

Kadernota en hoe men verder wil met de Strategische notitie. 
 Er wordt afgesproken om een extra (digitaal) vergadermoment te plannen om te bespreken hoe 

de GMR verder wil met het verbeteren van de relatie met het CvB. 
 Aan het CvB wordt een aangepaste voorlegger over de herwaardering van het functiehuis, op 

basis van de eerder tijdens deze vergadering gemaakte afspraken, gevraagd. 
 Enkele leden zullen een voorstel uitwerken om de vergaderingen van de GMR effectiever te laten 

verlopen. 
 De GMR is gaan werken met een agendacommissie die de vergaderingen van de GMR 

voorbereidt en een voorzet doet voor de te bespreken stukken. 
 De P-geleding van de GMR stemt in met de herwaardering van het functiehuis met de opmerking 

dat deze volledig afgerond dient te worden per 1 augustus 2021 (gaat over nieuwe functie CPO). 
 
Maart 2021 
 Afgesproken wordt dat de koppels van GMR-leden voor de meivakantie een overlegmoment 

plannen met de MR’en van hun cluster(s). 
 De GMR-leden zijn tevreden met de ontvangen verantwoording over de inzet van de middelen 

voor Passend Onderwijs over het schooljaar 2019-2020. 
 Enkele GMR-leden bewaken een aan te leggen speerpuntenlijst waarop aandachtspunten uit het 

tevredenheidsonderzoek geplaats kunnen worden door GMR-leden. 
 Op een vergelijkbare manier wordt gehandeld met de INNOVO-monitor. 
 De verkiezingscommissie start de voorbereiding van de verkiezingen die voor het begin van het 

nieuwe schooljaar georganiseerd moeten worden. 
 Aandachtspunt bij de verkiezingen is dat aan het einde van het volgende schooljaar 2021-2022 

een nieuwe voorzitter van de GMR moet aantreden. 
 
April 2021 
 Op 1 april wordt een ingelaste (digitale) vergadering van de GMR gehouden om het gesprek met 

het CvB over het verbeteren van de onderlinge relatie en samenwerking voor te bereiden. 
 Op 6 april vindt een overleg plaats tussen GMR en CvB met als doel meer duidelijkheid te krijgen 

waarom de communicatie niet tot tevredenheid verloopt. 
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Mei 2021 
 Er wordt gemeld dat twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd zijn. 
 Er wordt gesproken over en toelichting gegeven op de bedoeling van de clusterreserves en het 

gedeeltelijk inzetten van de NPO-gelden op clusterniveau. 
 Het CvB meldt dat na vaststelling van het functiehuis er enkele aanpassingen nodig zijn met 

name wat betreft de onderwijsondersteuners. De GMR vraagt dringend om de betreffende 
medewerkers daarover te informeren. 

 De inzet van de NPO-gelden wordt besproken en er wordt uitgesproken dat het nodig is om dit 
thema voorlopig regelmatig terug te laten komen in het overleg ondanks dat de instemming ligt 
bij de MR op schoolniveau. 

 In mei is een ingelaste vergadering gehouden. Een groot deel van die vergadering is besteed aan 
het vormen van een beeld over de communicatie tussen GMR en CvB. 

 Er wordt besloten om een jaarplanning voor het komende schooljaar te vragen. 
 Er wordt ook besloten om een extra vergadering te plannen om kennis te maken met een extern 

communicatiebureau dat mogelijk de GMR en het CvB kan ondersteunen. 
 De ICT-commissie gaat een voorstel uitwerken om ICT in te zetten om de communicatie in de 

GMR en met de achterban te verbeteren. 
 Er zijn vragen geformuleerd met betrekking tot het bestuursformatieplan, het concernjaarplan 

en de begroting om voor te leggen aan het CvB. 
 De PGMR stemt in met de inzet van zelftesten voor corona onder de voorwaarde dat 

uitdrukkelijk gecommuniceerd wordt dat die niet bedoeld zijn om in te zetten bij klachten. 
 De verkiezingscommissie werkt aan de opvolging van vertrekkende GMR-leden. 
 En alle GMR-leden kijken of de tekst bij hun foto op de website nog passend is. 
 
Juni 2021 
 Aan het CvB en het bestuurssecretariaat wordt gevraagd om mee te denken hoe de vacature in 

de P-gelding van de GMR opgevuld kunnen worden. 
 De GMR-leden die contact hebben gehad met MR’en in hun cluster geven een terugkoppeling 

over hoe dit contact verlopen is en wat het heeft opgeleverd. 
 Naar aanleiding van het bestuursformatieplan vraagt de GMR aan het CvB om de GMR in de 

toekomst eerder te betrekken tijdens de uitwerking van beleidsvoorstellen. 
 Er wordt nogmaals van het CvB aandacht gevraagd voor communicatie over de zelftests en de 

herwaardering van de functie van onderwijsondersteuner. 
 In juni besteedt de GMR een extra vergadering aan kennismaking met de mensen van 

communicatiebureau Coredaet. 
 Het schooljaar wordt afgesloten met een overleg tussen GMR en RvT. Er wordt over en weer 

kennis gemaakt met de nieuwe leden van de RvT. 
 De laatste ontwikkelingen in de relatie tussen GMR en CvB worden besproken. 
 De opvolging van de vertrekkende voorzitters van de RvT, het CvB en de GMR aan het einde van 

het volgende schooljaar wordt besproken, waarbij aandacht wordt besteed aan de procedures 
en tijdpaden die gevolgd zullen worden. 

 Ook worden de actuele ontwikkelingen in het onderwijs besproken waarbij de GMR aandacht 
voor het monitoren en borgen van de verschillende programmalijnen die in gang zijn gezet. 

 Er is een sollicitatieprocedure opgezet voor het werven van een ambtelijk secretaris. De 
geselecteerde kandidaat heeft uiteindelijk de functie niet aanvaardt. 

 Hierdoor is de GMR gaan kijken naar een andere invulling die voor een deel gevonden is in 
uitbreiding van de taakuren voor de personeelsleden van de agendacommissie die daarmee ook 
een groot deel van de secretariaatstaken op zich gaan nemen. 
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Samenstelling 
 
In het schooljaar 2020  - 2021 bestond de GMR uit de volgende leden. 
 

Naam Geleding Functie 

Berend Jan Molijn Ouder  
Anke Paas Personeel  
Annemiek Pustjens Personeel  
Marjolijn van Roon Personeel  
Marcel Schmitz Ouder  
Dagmar Schouteten-Moonen Ouder Voorzitter 
Raymond Smeets Ouder  
Martijn Valk Ouder  
Sylvia Voeten Personeel  
Daan Werts Ouder  

 
Per 1 augustus 2020 hebben Hans Dam, Miguel Eijnwachter en Ton Verhiel de GMR verlaten. Vanaf 
eind april 2020 ondersteunt Wiel Pieters de GMR in de rol van ambtelijk secretaris. 
Daan Werts is na de verkiezingen begin 2021 toegetreden tot de oudergeleding van de GMR en heeft 
in februari haar eerste vergadering bijgewoond. 

Vooruitblik 
 
De GMR gaat in het schooljaar 2021 - 2022 aan de slag met  
een agendacommissie bestaande uit twee personeelsleden en een 
ouderlid die de vergaderingen gaan voorbereiden. De ambtelijk 
secretaris zal de GMR zo lang als nodig ondersteunen met het 
maken van de verslagen en indien gewenst adviseren over 
beleidsvoornemens of vragen met betrekking tot wet- en 
regelgeving. 
De GMR zal aan het begin van het schooljaar een keuze maken of 
wel of niet gebruik gemaakt gaat worden van begeleiding door  
communicatiebureau Coredaet. 
 
De CNV-Academie blijft in de toekomst ondersteuning bieden wat betreft lezen en beoordelen van 
financiële stukken, zoals bijvoorbeeld de Kadernota, de Begroting en de Jaarrekening. 
Werving van nieuwe personeelsleden voor de GMR heeft de volle aandacht. Hiervoor zal de GMR een 
presentatie verzorgen tijdens kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe personeelsleden aan het begin 
van het nieuwe schooljaar. 
Met behulp van ICT wordt gewerkt aan makkelijkere en betere contacten met de MR’en in de 
clusters om langs deze weg de contacten met de MR’en te onderhouden en te intensiveren. Er zal, 
als het weer mogelijk is, een themabijeenkomst door de GMR worden georganiseerd voor alle 
MR’en.  
 
In het ambitiegesprek van juni 2020 heeft de GMR prioriteiten geformuleerd die de GMR als 
referentiepunt blijft gebruiken voor het beoordelen van beleidsvoorstellen ook in het schooljaar 
2021-2022. 
 
 


