
 Notulen GMR/ CVB 12 oktober 2021  

 
Vergadering: servicebureau 
Intern: 19.30 uur- 20.00 uur 
Met CVB: 20.00 uur- 21.00 uur 
Intern: 21.00 uur – 21.30 uur 

 
Aanwezig: Dagmar Schouteten (voorzitter), Anke Paas, Annemiek Pustjens, Marjolijn van Roon, Berend-Jan Molijn, Martijn Valk, Daan Werts 
Michelle Korbmacher, Susan Kuijpers-Schreurs, Wiel Pieters (notulist) 
Namens het CvB: Bert Nelissen, Nicole van Wolven, Erik Heijdendael  
Afgemeld: Marcel Schmitz 
 
Afkoringen: 
CVB: College van bestuur 
RVT: Raad van toezicht 
SEB: servicebureau 

 
Behandelstuk of 
agendapunt 

Stukken/ inhoud Notulen 

Vooroverleg met de 
GMR- leden intern 

- Voorbespreking van de 
agenda 

In onderstaande notulen komen de besproken punten van het vooroverleg 
terug. Deze worden niet apart genotuleerd.  
Onderstaande actiepunten worden opgepakt: 

- Speerpunten GMR vergadering wordt via Teams gepland met een 
kleinere groep. 

- Jaarverslag 2021 wordt gemaakt door Wiel en rondgestuurd voor de 
vergadering van 2 november.  

- Scholing/ coaching wordt voor de volgende vergadering intern 
geagendeerd en deze vergadering wordt er ook een beslissing 
genomen. Cordaet heeft afgezien van een alternatieve opdracht m.b.t. 
coaching GMR.  

- Resultaat verkiezingen GMR wordt kort besproken. Secretariaat pakt de 
administratieve afhandeling op zich.  



- Commissies binnen de GMR worden de volgende vergadering 
geformeerd en doorgestuurd naar Erik. 

1 Opening - Voorzitters heten welkom / 
 

2 Mededelingen en 
agendavaststelling 

- Vaststelling agenda 
 

- Eventuele mededelingen  
 

Agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld. 
 
Mededelingen: 

- Het CVB geeft zijn complimenten over de ontvangen agenda. Het was 
een duidelijke opzet en de onderlinge afstemming is prettig verlopen. 

- De nieuwe leden Susan en Michelle worden voorgesteld.  
- Er is een onderhandelaarsakkoord betreffende de nieuwe CAO. De 

diverse partijen moeten nog instemmen.  
- Afgelopen woensdag is er een bestuurlijke visitatie geweest, waarbij ook 

leden van de GMR aanwezig waren. De conclusie is dat er veel zaken 
goed gaan, maar dat er ook zorgen zijn t.a.v. de communicatie op de 
werkvloer. Daar wordt komend schooljaar extra op ingestoken. Het CVB 
is van plan om de scholen fysiek te bezoeken en daar meer informatie 
op te gaan halen. Ook is er aandacht voor de opvolging in CvB en RvT. 
De GMR spreekt waardering uit dat het CvB de conclusies deelt met de 
GMR. Bert geeft aan dat reflectie de laatste anderhalf jaar te weinig 
aandacht heeft gekregen. We zullen t.z.t. de rapportage ontvangen.  

 
3 Informerend  CVB: 

- Jaarverslag 2020- 2021 
(voor kennisgeving 
aannemen) 

- NPO- arbeidsmarkttoelage 
(voor kennisgeving 
aannemen) 

- De weg verkiezingen (RVT 
en CVB) (toelichting) 

- Beloningsbeleid 
(toelichting) 

- Rapportage AVG en privacy 
(wordt met Erik in kleine 

CVB: 
- Jaarverslag:  

De Gmr spreekt haar waardering uit voor het jaarverslag. De tip wordt 
gegeven door GMR- leden om nieuwe leden dit stuk te laten lezen. Het 
geeft een duidelijke inkijk in de organisatie.  

- NPO- arbeidsmarkttoelage 
CVB licht toe dat dit een overheidsbeslissing is. Zij zijn er niet over te 
spreken, omdat dit een oneerlijke uitwerking heeft voor andere 
personeelsleden.  

- De weg verkiezingen 
De route van het werven van nieuwe leden voor de RVT is al eerder 
toegelicht. De input van de GMR m.b.t. de profielen zijn goed ontvangen 
en zullen meegenomen worden in de uiteindelijke profielschets.  



setting opgepakt, status 
wordt besproken) 

- Huisvesting bestuur en SEB 
(toelichting) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het CVB wilt zijn profiel al voor 1 januari uit laten gaan. De profielschets 
moet daardoor eerder klaar zijn. Het streven is voor 1 april een nieuwe 
voorzitter van het CVB te benoemen. De GMR wordt hierin 
meegenomen. Bij de RVT heeft de GMR voordrachtsrecht en bij het 
CVB wordt er een BAC samengesteld waaraan ook een GMR- lid 
deelneemt.  

- Beloningsbeleid 
In de oude CAO is er opdracht gegeven om functies opnieuw in te 
schalen en het functiehuis opnieuw te bekijken. Als je iets anders wilt 
doen, kun je beloningsbeleid maken. Dit is opgepakt en afgerond voor 
de zomervakantie. Er is een breder kader beloningen gemaakt binnen 
Innovo. Er is al bestaand beleid, maar dit is niet dekkend. Ondanks het 
nog niet definitieve beleid, heeft dit voor niemand op dit moment 
negatieve consequenties. Ze zijn van plan om promotie anders te gaan 
inrichten. Hier is instemming PGMR voor nodig. Ze willen graag een 
goed uitgangspunt vaststellen en ervoor zorgen dat de promotie ook 
kloppend is bij de functie. 
Tijdpad: voor volgende vergadering agenderen met CVB.  

- Huisvesting SEB 
Het CVB geeft een toelichting. Het is gelukt om gunstige meerjarige 
huurafspraken te maken. De huurlast is vergelijkbaar met SEB nu.  
Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor de afwisseling tussen 
thuiswerken en op kantoorwerken. Daarbij wordt ook rekening gehouden 
met de voorkeuren en mogelijkheden van de personeelsleden. Het is 
belangrijk dat de adviseurs ook de scholen gaan bezoeken. De planning 
is dat ze na de carnavalsvakantie de sleutel krijgen. Tarcisius gaat pas 
om als het echt klaar is. De Catharina gaat om na de zomervakantie.  
Wat heeft dit stuk voor status voor de GMR? De GMR heeft een 
adviserende rol. De GMR behartigt de belangen van het personeel van 
het servicebureau. Het adviesrecht van de GMR is over het hoofd 
gezien. De GMR moet bekijken hoe het personeel van het bureau nog 
geraadpleegd kan worden. actie: secretariaat 

- Rapportage AVG en privacy 
De status wordt besproken. De GMR wordt geïnformeerd. Er is vorig 
schooljaar een nulmeting gedaan waaruit blijkt dat er nog werk aan de 



 
 
 
 
GMR: 
 

- Stand van zaken 
speerpunten GMR 
(toelichting) 

- Jaarverslag (verandering 
van kalenderjaar naar 
schooljaar) (voor 
kennisgeving aannemen) 

- Resultaat verkiezingen en 
aftredende leden (voor 
kennisgeving aannemen) 

- Terugkoppeling Cordaet; 
wat gaan we doen? 
(toelichting) 
 

winkel was. Daar hebben ze hard aan getrokken. De score is nu hoger. 
Actie: Het secretariaat gaat in gesprek met F. Roux en Erik en zullen dit 
t.z.t. terugkoppelen 
 

- 12 oktober zijn alle mr`en gekoppeld aan Teams. Ook de sharepoint 
pagina is up to date. Alle GMR- leden worden ook hieraan gekoppeld.  

- Stand van zaken speerpunten GMR (toelichting) 
Wie gaat deelnemen aan het uitwerken van de speerpunten? 
Deelnemers: Marjolijn, Anke, Dagmar, Daan, Martijn. De bespreking  
wordt uitgezet via een teamsvergadering. actie: secretariaat 

- Jaarverslag (verandering van kalenderjaar naar schooljaar)  
Maken en agenderen voor 2 november. actie: Wiel 

- Resultaat verkiezingen en aftredende leden (voor kennisgeving 
aannemen) 
Er is een mail met info gestuurd. Er is nog een vacature voor één ouder. 

- Terugkoppeling Cordaet; wat gaan we doen? (toelichting) 
Traject Cordaet gaat niet door. INNOVO biedt indien nodig individuele 
begeleiding aan. De vraag is of wij dit willen. De eerste opzet was een 
gezamenlijk traject van GMR en CvB. De vraag is of individuele 
trajecten daarvoor een alternatief kunnen zijn. Er is behoefte om andere 
mogelijkheden te verkennen. De volgende vergadering wordt dit 
geagendeerd. 
Actie: iedereen gaat nadenken over de vraag scholing of coaching en 
gaat zoeken naar mogelijke aanbieders 

4 Clusters - Stand van zaken toegelicht 
door CVB 

- Hebben de antwoorden 
door het CVB op de door de 
GMR gestelde vragen nog 
behoefte aan 
verduidelijking? 

- Tijdpad m.b.t. lijst 
activiteiten clusters en 

- Stand van zaken wordt toegelicht door het CvB. 
- Is nog behoefte aan toelichting op de antwoorden van het CvB op de 

vragen van de GMR? 
- De antwoorden worden door de GMR als realistischer ervaren. 

Problemen die door de GMR geconstateerd worden, worden nu ook 
beschreven.  

- Vragen ter verduidelijking: 
Waarom monitor/rapporteer je niet per cluster? Dat is om te voorkomen 
dat clusters als aparte eenheid worden gezien. Het wordt omgedraaid: 



informatiebrief voor MR`en. 
Dit wordt toegelicht door het 
CVB. 
 

welke informatie hebben we nodig en wat willen we meten? Het zou de 
GMR helpen als in de rapportages de scholen per cluster bij elkaar 
staan.   
Hoe bevorder je samenwerking?  
Het doel moet zijn bevorderen continuïteit van onderwijs/ personeel/ 
ondersteuning. 
HR is verbindende schakel. Deze delen informatie met elkaar. Ook 
directeuren ontmoeten elkaar steeds meer. 
Actie: Erik stuurt een actuele lijst van de clusters door 

- Tijdpad m.b.t. lijst activiteiten clusters en informatiebrief voor MR`s. Uit 
de monitorgesprekken die in het najaar gehouden worden, zal dit naar 
voren komen. 
Actie: CVB stelt lijst van activiteiten per cluster op en deelt deze met de 
GMR en RVT 

 
5 Functiehuis 

 
- Er wordt door het CVB een 

concreet tijdpad besproken. 
- De personeelsleden van de 

GMR hebben deze middag 
een gesprek gehad met 
Karin van Mulken en zorgen 
voor een korte 
terugkoppeling.  

 

- Tijdpad wordt besproken. Streven is om voor de herfstvakantie de 
stukken af te hebben. Deze zullen dan besproken worden en kort na de 
herfstvakantie uitgezet worden naar de GMR.  

- Terugkoppeling door GMR-leden over gesprek met Karin van Mulken. 
Vanmiddag is een vooroverleg geweest.  De GMR-leden vragen voor 
een vooroverleg met Nicole en Karin. De communicatie met de 
betrokken medewerkers is nog een belangrijk aandachtspunt. Er wordt 
gevraagd voor een loopbaanperspectief voor de 
onderwijsondersteuners. 

 
6 Rondvraag en sluiting - Evaluatie van deze avond 

en uitspreken van 
verwachtingen.  

- Graag eventuele vragen 
vooraf mailen naar de 
agendacommissie. 

- Fijn om met elkaar kritisch van gedachte te wisselen. Goed voorbereid, 
prettige manier van vergaderen. Fijn om in elkaars aanwezigheid weer 
te zijn.  

- De vergaderingen van de GMR gaan weer starten om 19.00 uur.  
 

 

 

 



 
 
Overige ingekomen stukken (worden besproken eerstvolgende vergadering) 
 
Vergadering intern 2 november: 

- Afstemming commissies en eerste aanzet speerpunten 
- Vervolg communicatietraject. Wat is ons doel en kiezen we voor scholing of coaching?  

 
Vergadering met CVB 30 november: 

- De rapportage over de bestuurlijke visitatie 
- Stand van zaken werving leden RvT en voorzitter CVB 
- Beloningsbeleid (tijdspad zal als volgt zijn: 30- 11- 2021 wordt de concept versie besproken met de GMR- leden, ook de stuurgroep 

vitale medewerker zal een adviserende rol hierin hebben. Als beide partijen advies hebben gegeven, volgt de definitieve versie met 
voorlegger)  

 
Prioriteiten GMR 2021 / 2022: 

1. Clusters: Gelet op het belang van goed functionerende clusters meer verdieping op hoe het daadwerkelijk functioneert, feiten 
verzamelen en monitoren. Bestuur vragen om een maximale inspanning om voldoende geschikt personeel te realiseren op de plek waar 
dat op dat moment nodig is. 

2. Passend onderwijs, Onderwijskwaliteit, Onderwijs anders organiseren: Goed inzicht in de ontwikkelingen, actiepunten en 
resultaten op het gebied van onderwijskwaliteit. Concreet actieplan en gedetailleerde uitwerking op het vlak van ICT (conform eerder 
initiatief GMR). 

3. Personeel: Inzicht krijgen van CvB in de oorzaken / gevolgen / aanpak van verzuim en de status van de ‘vitale medewerker’. Specifiek 
aandacht voor zwangerschaps- / ouderschapsvervangingen. 

4. Monitoren, borgen: o.a. Functioneren van de clusters; Helder zicht op concernbegroting, onderliggende scholen en begeleiding 
daarvan. 

5. Rol buiten de keten / extern krachtenveld: Aandacht voor complexe maatschappelijke opgaven en de rol, positie en 
verantwoordelijkheid van de school daarin. 

 


