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Opening 
Voorzitters heten welkom. Dit is het laatste overleg van de voorzitter van het CvB. Wie 
gaat de vergaderingen GMR- CvB in de toekomst voorzitten?  
Dit wordt geagendeerd in het volgende vooroverleg.  
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Kennismaking 
Kennismaking met de nieuwe ouderleden GMR en het CvB. 
 

3 
 

Mededelingen 
a) Jaarverslag van de GMR. 

De verantwoording per schooljaar zal gehandhaafd worden. Het bestuur neemt het 
jaarverslag als bijlage op in het bestuursverslag. Het is wettelijk verplicht om het 
bestuursverslag per kalenderjaar op te stellen.  
Tip van het CvB probeer focus aan te brengen en kies, naast de vaste zaken, voor 1/ 
2 thema`s per jaar.  
       b) Bestuursverslag Innovo.  
De infographic helpt met het lezen van het verslag. Daarnaast zou een samenvatting 
of leeswijzer welkom zijn. De opmerking over rechtstreeks gekozen of getrapt gekozen 
wordt toegelicht. Deze toelichting zal meegenomen worden in het bestuursverslag 
2022.  
        c) Vertrouwenspersonen 
Fijn dat er mensen gekozen zijn die ervaring in het onderwijs hebben en dat er is 
gekozen voor een man en vrouw.  
Tip: klachtenformulier staat nu in een pdf- bestand. Dit is omslachtig. Gemakkelijker 
zou bijvoorbeeld een Forms zijn. Dit wordt meegenomen als actiepunt bij de 
actualisatie van de klachtenregeling.  
        d) Uitdelen van boekjes strategisch beleidsplan. 
De inhoud van de boekjes wordt kort toegelicht door het CvB. Het is een mooie 
vertaling van het strategisch beleidsplan. Ook mooi en helpend om te delen met de 
achterban. Een link naar het boekje staat op de website van Innovo. De GMR zal dit 
samen met een begeleidend schrijven toesturen naar alle MR`en.  
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Ontwikkelingen binnen Innovo 
Vast agendapunt bij vergaderingen CvB- GMR. De GMR wenst graag meer data te 
ontvangen om samenhang zichtbaarder te maken en informatie/ afwegingen met 
elkaar te kunnen bespreken.  
We zijn bezig om naast een kwantitatieve, ook een kwalitatieve bestuursformatieplan 
te maken.  
Welke data zouden we als GMR wensen? Bijvoorbeeld: 
- verzuim (gebeurt nu maandelijks in de TPC) 
- vacatures 
- financiën 
- tevredenheidsonderzoeken 
- meldingsfrequentie 
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- functie gerelateerd 
- doublure klassen 
 
We spreken af dat de GMR specificeert welke data zij willen ontvangen en met welk 
doel. De volgende vergadering zullen wij de haalbaarheid en uitwerking verder 
bespreken. De data kan aangeleverd worden in januari. 
 
Enkele interessante gedachtes die tijdens het gesprek plaatsvinden: 
- Verschil aantal lesuren in vergelijking met andere landen 
- Zien we het zitten dat er meer mensen mee gaan draaien in een klas? Hoe kijken we    
  naar 800 lesuren? 
- Corona (ideeën bespreken om bijvoorbeeld meer ouders voor de klas te zetten,  
  opvang? onderwijs?, consequenties daarvan, is dat overal mogelijk?, out of the box  
  denken prima, de vraag is altijd: wat is het beste voor het kind?) 
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Financiële opgave i.r.t. addendum begroting 
De GMR wordt in november tussentijds, door de controller, bijgepraat over de stand 
van zaken met betrekking tot de kadernota. De GMR geeft aan graag mee te willen 
denken over de mogelijke consequenties van het addendum. Er is al een werkgroep 
hiermee aan de slag gegaan. Ook de directeuren hebben naar de lijst met mogelijke 
maatregelen gekeken. Het CvB zal de uiteindelijk keuze maken. De bovenschoolse 
uitgaven zullen omlaag moeten. De mogelijke maatregelen zullen de onderwijskwaliteit 
niet raken.  
Dit punt zal de volgende vergadering geagendeerd worden om inzichtelijk te maken 
waar we aandenken en wat het oplevert. Er wordt eventueel een informatiesessie met 
de GMR ingepland. 
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Imago (g)medezeggenschap 
Vervolg van het initiatiefvoorstel van de GMR met betrekking tot veiligheid in en rond 
de scholen. 
We maken ons met name zorgen over de weinige aanmeldingen voor 
personeelsleden in de GMR. Mogelijke ideeën/ gedachten worden besproken: 
- Bespreken tijdens ontwikkelgesprek (high potentials) via de directeuren 
- Mondelinge reclame 
- Interview tijdens opstartbijeenkomst (data zullen tijdig gecommuniceerd worden) 
- Een medewerker die interesse in de GMR heeft, wordt vaker als lastig ervaren. De   
  facilitering maakt het lastig. Het gesprek zal meer moeten gaan over wat het oplevert.  
- Belangrijke vragen zijn: Wat winnen we ermee als organisatie? Wat krijgt je  
  medewerker mee? Wat brengt het de organisatie? 
- Aandacht tijdens onboarding directeuren 
- Bij andere organisaties lukt het wel om goede medezeggenschap te creëren.   
  Waarom lukt dit nog niet voldoende binnen Innovo? Je krijgt de medezeggenschap  
  die we zelf creëren. 
 
De GMR gaat dit punt intern verder oppakken en zal de bevindingen op papier zetten 
richting CvB. De vraag die daarbij belangrijk is: Wat zou helpen? 
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Rondvraag 
Signaal vanuit de GMR m.b.t. coronaplannen. Forms uitslagen delen. Punt is kort 
aangehaald bij agendapunt 4. 
 
Er wordt stil gestaan bij de laatste vergadering van Bert en we bedanken hem voor de 
fijne samenwerking.  

 


