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Opening 

Voorzitter heet welkom. 
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Mededelingen 

Thema- bijeenkomst voor alle MR`en verzorgd door CNV en GMR gaat door op 10 mei 2022.  

 

Notulen: 

Thema- bijeenkomst staat genoteerd. In februari gaan we de inhoud bepalen.  

Zakboek WMS wordt uitgereikt aan de leden van de GMR.  

Anke zal vandaag haar laatste vergadering maken. 

 
Actiepunten: 
Agenderen in februari; bepalen van inhoud thema- bijeenkomst.  
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Stand van zaken mbt ICT/ AVG/ privacy 

Kort wordt het verslag van het gesprek met data- analist en bestuurssecretaris toegelicht. Zie 

bijlage voor samenvatting van dit gesprek en stand van zaken april 2021. 

 

Bijlagen: 

Samenvatting gesprek avg en privacy.docx 

2021-04-28 Stand van zaken Privacy 2020-2021_.pdf 

 

Notulen: 

Gesprek met data- analist en Erik worden toegelicht (zie samenvatting gesprek). 

Er is een vraag vanuit Erik gekomen om bij het volgende gesprek een ouder te laten aansluiten 

om de ontvangende partijen (ouders) ook te horen. Secretariaat zal ter zijner tijd een mail 

uitzetten. 

 
Actiepunten: 
Uitzetten naar ouderleden als gesprek gepland wordt met data- analist.  
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Functiehuis 

Maandagavond heeft er een gesprek plaatsgevonden met Nicole en Karen van Mulken 

(beleidsmedewerker) en de p- geleding GMR over het functiehuis. De overige leden worden 

bijgepraat en eventuele vervolgafspraken worden gemaakt. 
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Bijlagen: 

Functiebeschrijving Teamleider (V)SO 20211116 (1).docx 

GMR voorlegger Teamleider 2021 (1) (1).docx 

Functiebeschrijving Onderwijsondersteuner A en B (aanpassingen nav werk- en klankbordgroep) 

(1) (003).docx 

GMR voorlegger Onderwijsondersteuner A en B d.d. 21-12-09.docx 

GMR voorlegger 2021 IB SBO SO.docx 

GMR voorlegger Teamleider 2021 (1).docx 

Functiebeschrijving Intern Begeleider SBO-SO (12).pdf 

 
Notulen: 

Functiebeschrijvingen worden via samenvatting van gesprek (zie bijlage) toegelicht. Per 

functiebeschrijving wordt gekeken hoe we hier als volledige GMR in staan. We gaan akkoord 

met de functiebeschrijvingen. Bij onderwijsondersteuner A en B voegen we onderstaande notie 

toe: 

 

Wel zien wij de noodzaak in van een uitvoeringsnotitie om de beschreven zorgen in de 
voorlegger daadwerkelijk terug te zien in een concreet tijdpad met bijbehorende stappen. In 
deze uitvoeringsnotitie wordt opgenomen dat medewerkers weten waar ze naar toe kunnen 
gaan met hun vragen als ze dit niet kunnen terugleggen bij de directeur.   
De communicatie over dit tijdpad en inhoud van de verwachtingen/ wensen van de 
onderwijsondersteuner dient heel duidelijk uitgelegd te worden tijdens het gesprek wat de 
directeur voert met de onderwijsondersteuner.   
Om onduidelijkheid te voorkomen zien wij deze informatie graag terug bij het mededelingenbord 
en via intranet.     
We willen betrokken worden bij implementatie van deze functies binnen de organisatie.   
 
Apart wordt de functie CPO besproken. Deze functieomschrijving is nog niet klaar. Clusters zijn 

heel verschillend. Hoe uitvoerbaar is de functie CPO`er zoals beschreven wordt in de 

functieomschrijving? Deze vraag houden we in gedachte als de functie voorgelegd wordt. 
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Beleid waarderen en belonen 

Tijdens de vergadering met het CvB twee weken geleden hebben we de stukken hierover 

ontvangen. De p- geleding heeft maandavond vragen mogen stellen over deze stukken. Deze 

worden teruggekoppeld aan de leden. 

 

Bijlagen: 

2021-11-30 GMR voorlegger - ter informatie visie op waarderen en beloningsregeling (1).pdf 

Uitvoeringsregeling beloning - def. concept.pdf 

Visie op waarderen en belonen versie stuurgroep.pdf 

Beloningsbeleid directeuren - vastgesteld juni 2018.pdf 

Reacties secreatriaat nav functiehuis en beloningsbeleid 13 december 2021.docx 

 

Notulen: 

Beloningsbeleid wordt via gesprek (zie bijlagen) toegelicht. 

We gaan akkoord met de uitvoeringsregeling beloning met onderstaande opmerking:  

Deze uitvoeringsnotie voorziet in een bredere toepassing van het beloningsbeleid ten opzichte 

van het vorige beloningsbeleid. Iedere medewerker kan nu aanspraak maken op een vorm van 

beloning. 
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We willen halfjaarlijks op de hoogte gehouden worden van de daadwerkelijke uitvoering om 

inzicht te krijgen of dit ook breed in de organisatie uitgevoerd wordt. Het wordt geagendeerd in 

juli en in januari. Getallen die we willen zien zijn absolute en relatieve getallen van de gehele 

populatie van Innovo verspreidt over de diverse functies binnen de organisatie. 

 

Actiepunten:  

Doorsturen ondergetekende voorlegger naar adjunct bestuurssecretaris.  

Halfjaarlijks agenderen (secretariaat).  

 

Reactie vanuit leden op visiestuk belonen en waarderen:  

Het visiestuk is beschreven vanuit de gedachte dat beloning meer is dan een materiele beloning. 

Het draait namelijk ook om een gevoel van waardering. Wij omarmen deze gedachte en vinden 

het belangrijk dat alle medewerkers zich gewaardeerd voelen. We vragen ons af of er een 

andere titel kan komen waarin in een oogopslag duidelijk is waar het omgaat of dat er een onder 

titel kan komen waarin duidelijk de titel uitgelegd wordt. 

We zouden daarom graag terug willen zien in deze visie dat deze gedachte, zowel materiele als 

immateriële beloning, breed in de organisatie uitgedragen wordt, zodat bijvoorbeeld 

een leerkracht zich ook kan herkennen in deze visie en aanspraak kan maken op een 

materiele beloning. 
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Bestuurlijke visitatie 

Bespreken van de vragen rondom de bestuurlijke visitatie. 

Deze worden toegestuurd naar het CvB en zullen dinsdag 18 januari 2022 worden besproken. 

 

Bijlagen: 

Visitatierapport INNOVO definitief.pdf 

2021-11-30 voorlegger visitatietraject - ter informatie.pdf 

 

Actiepunten: 

Bestuurlijke visitatie; vragen worden geclusterd en doorgestuurd naar CvB.  

 

Notulen: 

Toelichting wordt gegeven over de bestuurlijke visitatie door de twee leden die deelgenomen 

hebben. Het rapport geeft een mooie samenvatting. Het vat goed samen wat de GMR 

aangegeven heeft. Er zijn werkpunten. We willen graag concreet horen wat de acties zijn per 

punt (smart). Wat wordt er concreet gedaan en welk termijn wordt daaraan gekoppeld? Het 

tijdpad graag uitgesplitst in: wat zijn directe acties, acties gedurende het jaar en acties voor de 

langere termijn. In elk geval dit actiepunt: Uit het stuk van Arthur blijkt dat het CvB weinig 

uitnodigend is tot tegenspraak, hoe acht het CvB hier in de toekomst mee om te gaan? Wat 

gaan jullie anders doen en hoe? 

 

Actiepunten: 

Agenderen bestuurlijke visitatie tijdens vergadering CvB- GMR op 18 januari.  
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Voorstel buddy/ clusters en commissies 

Buddy/ cluster: 

Besproken tijdens het interne gedeelte van de vergadering van 30 november. 

De aanpassing: leden cluster 4 en 5 wisselen is gedaan. Wie gaat het cluster speciaal onderwijs 

oppakken? 
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Commissies: 

De leden worden toegevoegd aan de thema`s en deelonderwerpen. Zijn er onderwerpen die nog 

toegevoegd dienen te worden? 

Zorg vooraf aan deze vergadering dat je een idee hebt waar je in wilt gaan. 

 

Bijlagen (commissies in mindmap): 

thema algemene zaken.bmp 

thema beleid.bmp 

thema communicatie.bmp 

thema monitoren.bmp 

Voorstel buddy en clusters.docx 

 

Notulen: 

De leden worden gekoppeld aan de thema`s; zie mindmaps voor overzicht thema`s GMR 

schooljaar 2021- 2022 met leden.  
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Alles wordt teruggekoppeld naar secretariaat (wanneer geagendeerd en samenvatting van 

vergadering). Het secretariaat sluit aan daar waar mogelijk. Dit alles wordt ook teruggekoppeld 

aan de bestuurssecretariaat (cc secretariaat). De roodgekleurde leden zijn aanspreekpunt. 

Het overzicht met bezoeken MR – GMR per cluster is verdeeld. (zie map Teams). 
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Coachingstraject 

We bespreken het voorstel (zie bijlage). 

 

Beknopte samenvatting: 

Tijdens de eerste sessie wordt gekeken naar interactiepatronen (hoe communiceren we?) en 

hoe ziet het krachtenveld eruit (m.n. richting CvB). 

Van daaruit kunnen jullie kijken hoe jullie invloed (kunnen) aanwenden om beweging te creëren. 

De tweede sessie wordt meestal aangepast naar wens en op basis van het verloop van de 

eerste sessie. 

 
Bijlagen: 

Voorwaarden N-Mrii Stress & Performance Solutions 2018.pdf 

Voorstel teamcoaching GMR INNOVO.pdf 

 

Notulen: 

We bespreken het voorstel. We zijn positief. We zullen 18 januari na 20.30 uur kennismaken en 

data vastleggen. 
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Openstaande zaken 

Een aantal openstaande zaken: 

 

- Ombudsman 

- Tijdspad voor GMR- leden; BAC CvB/ profielschets maken, wie gaat wanneer waaraan 

deelnemen? 

- Evalueren voorleggers en terugkoppelen aan bestuurssecretaris. 
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Notulen: 

Openstaande zaken: 

 

- Ombudsman; hoe bescherm je de gmr- leden? Er is een onafhankelijk persoon nodig. We 

willen graag een extern vertrouwenspersoon. Hoe staat de vertrouwenspersoon van Innovo 

hierin? Bij het bespreken van dit punt komen er veel zaken naar voren. We willen dit graag 

agenderen op 18 januari om samen met het CvB van gedachte te wisselen over dit onderwerp.  

- BAC CvB: Daan en Marjolijn zouden willen deelnemen namens de GMR, mits er een aantal 

data aangepast worden. 

De data zijn onder lestijd en zorgen ervoor dat de personeelsgeleding niet kan deelnemen 

(leraren kunnen niet flexibel zijn. Voorstel nieuwe data op de dinsdagen (m.u.v. 15 maart). 

- Voorleggers: Een stuk duidelijker. Ook dat er een voorlegger bij elk stuk is, maakt het prettiger 

lezen. Dezelfde structuur wordt nu overal gebruikt. 

 

Actiepunten: 
 

- Doorgeven reacties over voorlegger aan bestuurssecretaris. 

- Mail naar RvT over aanpassing data BAC CvB 

- Agenderen ombudsman 18 januari 
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Voor volgende vergadering agenderen 

 

Bijlagen: 

werving en selectie cvb data.docx 

 

Notulen: 

18 januari 2022 GMR- CvB 

- bestuurlijke visitatie 

- TPC (verzuimcijfers) 

- Ombudsman  

 

22 februari 2022 GMR intern: 

- Thema- avond 
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Rondvraag 

Graag per mail naar secretariaat vooraf de vragen aanleveren. 

 

Notulen: 

TPC (verzuimcijfers plaatsen in Teams is nog niet gelukt, aantal keren uitgevallen, we 

agenderen dit voor 18 januari) 

 

Verkiezingscommissie: secretariaat pakt dit verder op met de verkiezingscommissie. 

 


