
Notulen GMR-intern 
 
Datum 12-04-2022 
Tijd 19:00 - 21:00 
Locatie Bs Cortemich 
Voorzitter Dagmar Schouteten 
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Opening 
Voorzitter heet welkom en richt een speciaal woord van dank aan Annemieke. 
Annemieke trakteert en neemt afscheid van de GMR. 
Afgemeld: Berend Jan 
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Mededelingen 
- Stand van zaken m.b.t. computerproblemen (Monique) 
OICT gaf aan dat de Chromebooks van de GMR- leden zijn afgeschreven en adviseert 
laptops. Teams is een van de gemakkelijkste communicatiekanalen en is AVG- proof. OICT 
biedt aan om samen na te denken over de inrichting van Teams, zodat MR`en gemakkelijker 
gebruik kunnen maken van dit kanaal. Zij willen ook een filmpje opnemen voor de 
oudergeleding. 
  
- Terugblik op de coaching, nieuw voorstel; datum 7 juni 2022  
Datum is akkoord. Tijd 19.30 uur. 
We willen de coaching dit schooljaar afronden. We bespreken de inhoud en doelen van 
deze avond. We willen graag vooruitblikken naar volgend schooljaar.  
Doelen: 
Hoe kunnen we onze invloed als GMR vergroten? Wat is daarvoor nodig? 
Wat willen we met de GMR? (hoofdlijnen en/ of extra onderwerpen). 
Hoe kunnen we als team goed functioneren? Aandachtsgebieden verdelen. 
Tips hoe we kunnen starten. Onze sterke kanten benutten.  
 
- (G)MR statuut/ reglement door bestuurssecretaris 
De status van deze stukken worden besproken. Er wordt een voorzet gemaakt door de 
bestuurssecretaris, waarna een afvaardiging van de GMR eventueel zal aanvullen/ 
aanpassen alvorens de GMR instemt.   
 
- Kennismaken met nieuwe leden RvT en onderwerp agenda vergadering RvT 
We bespreken de inhoud van deze avond: 

- Voorstelronde (leden RvT en GMR); wie zijn we en wat zijn onze verwachtingen. 
- De verwachting van de GMR is het organiseren van gezonde tegenspraak. 
- Vragen m.b.t. gezonde tegenspraak: Wat kunnen jullie bieden als dit niet gebeurd? 

(Dit is ook bij het CvB gelegd.) 
- We hebben zorgen over hoe er met medezeggenschap/ gezonde tegenspraak om 

gegaan wordt in de organisatie. 
- Opdracht vanuit de inspectie. (herstelopdracht) Hoe staat het ermee? Hoe kunnen 

we meedenken? 
- Hoe Rijnlands is de organisatie? Kleur bekennen school vs Rijnlands/ kaders stellen. 

Het Rijnlands denken naast de plannen die langskomen. Hoe staat de RvT in het 
Rijnlandse gedachtegoed? Hoe Rijnlands is het model nog? Hoe zet de RvT zich in 
om dit te bewerkstelligen? (borgen/ monitoren) 

 
- Nieuwe bestuurder CvB 
Mail is doorgestuurd.  
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- Verkiezingen GMR; stand van zaken 
Er hebben al 7 ouders zich gemeld voor de oudergeleding. Personeelsleden nog geen.  
 
- Terugblik thema- avond veiligheid; verslag is doorgestuurd 
Positieve reacties. 
Initiatiefvoorstel wordt na de reacties van de MR`en opgesteld door de commissie. 
 
Actiepunten:  
Uitnodigen en agenderen ICT (filmpje en inrichting Teams) (secretariaat ->voorraadagenda). 
Doelen doorsturen naar coach (secretariaat). 
(G)MR statuut en reglement (Susan, Monique en Dagmar) 
Thema- avond veiligheid; verslag en initiatiefvoorstel uitzetten (commissie veiligheid) 
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Ingezonden stukken 
Arbojaarverslag: HR maakt een GMR voorlegger en stuurt het volgende week naar de GMR.  
Is niet gebeurd. Word vervolgd! 
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TPC 
Annemieke geeft inzicht in de TPC. Wie gaat dit overnemen? 
Ze willen graag een personeelslid vanuit de GMR. Het liefst iemand die op meerdere 
scholen komt. Er zullen twee p- leden aanschuiven bij de TPC. 
 
Verzuimcijfers: 
Er wordt toegelicht dat de interventies m.b.t. ziekteverzuim heel gericht zijn. Er is veel 
variëteit op de verschillende scholen kijkende naar het ziekteverzuim. Een idee om meer 
mensen te bereiken; mini- talk via de mail, naast mededelingenbord. 
 
Actiepunten: 
Michelle en Monique nemen namens de GMR deel aan de TPC. 
Op voorraadagenda plaatsen; update TPC en monitoring ziekteverzuim (secretariaat) 
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Terugkoppeling clusterbezoeken 
Terugblik clusterbezoeken door leden. 
Wat valt op? Wat nemen we mee? 
 
Clusterbezoeken Beekdalen en Heerlen- Voerendaal moeten nog. Door ziekte is dit niet 
gered, wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Voorzitters worden hiervan op de hoogte 
gebracht. 
Clusterbezoeken laten de diversiteit goed zien.  
De onderwerpen; veiligheid/ imago MR, directeuren bij mr- overleggen, thema- 
bijeenkomsten, basis MR spreken aan.  
De vraag over de bereikbaarheid van de MR`en in de clusters nemen we mee naar OICT. 
Ook het actualiseren van de mailaccounts blijft een aandachtspunt.  
 
Actiepunten: 
Twee verslagen worden nog toegevoegd aan map in Teams (secretariaat) 
Communicatie MR ; bereikbaarheid clusters, mailaccounts (OICT, Monique en secretariaat) 
Voorzitters Beekdalen en Heerlen- Voerendaal mailen over uitstel clusterbezoek (Daan) 
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Bijeenkomst 10 mei 
10 mei is Auberge de Rousch gereserveerd. 
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Het programma zal er als volgt uitzien: 
 

- Start/ opening; voorzitter GMR en Nicole namens CvB 
Gestart wordt met een mentimeter; verwachtingen deze avond.  
 

- Basis MR (welke stukken, bevoegdheden zijn er voor de MR), sterk 
medezeggenschap, gewijzigde wetten en NPO gelden -> Vertaling op schoolniveau  

Totaal 45 minuten door vakbond. Focus ligt op functioneren MR. Zo interactief mogelijk. 
Vragen voor een document met de gewijzigde wetten.  
 

- Verwachtingen (start van de avond) terugpakken door dagvoorzitter. 
 

- Communicatie; delen van informatie onder elkaar  
Speeddaten per cluster. Kennismaken, vragen formuleren die nog leven en verzamelen 
(communicatie zal vervallen). Factsheet volgt daarna. Communicatie naar gmr@innovo.nl 
 
Verdeling van de clusters: 
Cluster 7: Peter 
Cluster 6: Susan 
Cluster 5: Monique 
Cluster 4: Michelle 
Cluster 3: Martijn 
Cluster 2: Daan 
Cluster 1: Berend Jan 
 
Actiepunten: 
Dagvoorzitter (Dagmar) 
Verdeling clusters voor deze avond (zie lijst) 
Contact met vakbond over invulling document gewijzigde wetten (secretariaat) 
Materialen voor deze avond (mentimeter, vlaggetjes, Prezi, memo`s, lijsten emailadressen, 
fles wijn, microfoon checken, ICT ondersteuning in de Rousch) (secretariaat) 
Maken van factsheet (?) 
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Volgende vergaderingen 
17 mei GMR- CvB 
- Evaluatie ERD -> schriftelijke terugkoppeling volgt dit jaar, evaluatie op voorraadagenda 
start schooljaar 2023- 2024.  
- Begroting: wordt op 19 april door het CvB vastgesteld en doorgestuurd naar de GMR 
Commissieleden: Peter, Susan, Monique, Dagmar, Berend Jan 
- BFP: wordt op 19 april door het CvB vastgesteld en vóór 1-5 doorgestuurd naar de GMR.  
Commissieleden: Daan, Michelle, Martijn, Marjolijn 
- Klaar voor de krimp: update 2022 als mededeling op agenda is voldoende.  
 
Openstaande beleidsstukken/ monitoring: beloningsbeleid (hoe halen ze dit op en is het 
geregeld voor alle scholen?), ondersteuner uitvoeringsnotie en communicatie naar 
ondersteuners. Hoeveel ondersteuners stromen nu al door naar onderwijsondersteuner B?  
Opgemerkt wordt dat de cirkel niet rond is. Wel aan de voorkant, maar nergens worden 
onze adviezen verder vastgelegd (wordt besproken in db).  
 
Actiepunten: 
Vraag tijdens evaluatie ERD; Hoe zit het met het herverzekerd zijn (allen). 
ERD op voorraadagenda (secretariaat) 
Agenderen voor vooroverleg; cyclus stukken (secretariaat) 
Vakbond bellen i.v.m. BFP en begroting (secretariaat). 
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Rondvraag 
 
- Reiskosten: 
Navraag is gedaan bij HR. Zij zijn in afwachting van wijziging cao. Wordt meegenomen in db 
en gekoppeld als signaal aan mobiliteit.  
 
- Concept vergadercyclus (8 weken): 
 
Week 1: 
Vooroverleg agendacie GMR + secr CvB (voorraadagenda doornemen, agendapunten 
bepalen en voor bespreken) 
Week 2: 
GMR intern overleg 
Week 3: 
DB GMR-CvB (agendapunten bepalen, voortgang bespreken en thema bepalen, zie week 8) 
Week 4: 
Vooroverleg secr GMR + secr CvB (stukken voorbereiden en versturen) 
Week 5: 
GMR-CvB overleg 
Week 6: 
(verslag maken en acties uitwerken) 
Week 7: 
Nabespreking agendacie GMR + secr CvB (acties bespreken en voorraadagenda bijwerken) 
Week 8: 
Optie themabijeenkomst/ commissies/ thema`s/  achterban raadpleging enz. 
 
Per schooljaar 5 cyclus afronden = 40 weken. 
Nav de jaarplanningen vanuit Innovo wordt gekeken naar de vaste stukken en deze 
gekoppeld aan de cyclus en het vergaderrooster van de GMR vastgelegd. Vergaderingen 
zullen blijven op de dinsdagavond. 
 
Actiepunten: 
Teampresentatie/ onboarding/ cluster (Michelle) 
 
 


