
 

Notulen GMR-intern 
 

Datum 20-09-2022 
Tijd 19:30 - 21:30 
Locatie SEB - vergaderzaal 2 (B3-17) 
Voorzitter Daan Werts 
Toelichting Vergadering vindt plaats op het SEB Bekkerveld. 
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Opening 
 
Afgemeld: Daan, Michelle en Rik 
Susan zit deze vergadering voor. 
Vervangend voorzitter heet welkom; speciaal welkom voor de nieuwe leden. 
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Mededelingen 
 
- Interim voorzitter CvB: Karel van Rosmalen gaat starten per 1 november 2022. 
- Etentje was een goede start van het jaar. Fijn om met elkaar op deze manier kennis te maken. 
- Vergaderrooster wordt toegelicht. De opbouw en de afkortingen worden besproken.  
- Wekelijks vindt er ook een update naar de GMR- leden plaats. Deze wordt gestuurd vanuit het   
  secretariaat en zorgt ervoor dat de mails geclusterd verstuurd worden. Dit zorgt voor overzicht en   
  voorkomt vele mails. 
- Bestuursverslag (is later gestuurd). Dit is ter informatie. De inhoud geeft een goede inkijk in de   
  organisatie. Verslag staat ook op de website van Innovo. 
- Verdeling bestuurssecretaris en secretaresse ter ondersteuning van de verschillende gremia. De   
  bestuurssecretaris ondersteunt vanaf dit schooljaar de RvT en de secretaresse de GMR. 
- Voorstel ondersteuning van het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) van de GMR. Dit wordt  
  toegelicht door de voorzitter. Er worden vragen gesteld over de mogelijkheden en welke   
  hulpbehoefte er is (uitbetaling zal plaatsvinden over de gemaakte uren, kan wisselend zijn). Er   
  wordt nu gedacht aan 6 uur per maand. Uitbreiding naar 10 uur is mogelijk. Ze kan bijvoorbeeld   
  ook notuleren. Dit kan samen verkend worden. De GMR vindt een eerste contractperiode van drie   
  maanden een goed idee. Zo kan er bekeken worden hoe het van beide kanten bevalt. De  
  overeenkomst zal lopen tot 1 januari en geëvalueerd worden in de GMR. 
- Laptops voor de leden worden uitgedeeld. De nieuwe ouderleden moeten nog even geduld    
  hebben (i.v.m. vertraging psa). Jos ziet af van een laptop.  
- Actualiseren mailadressen mr `en is uitgezet. We hebben op zoveel mogelijk manieren de mr`en  
  proberen te bereiken.  
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Kennismaken en voorstelronde: 
 
Kennismaking via twee vragen: Waar loop je warm voor? en Waar loop je leeg van? 
Samenvatting per persoon. 
 
Peter: 
Warm: kinderen op school onderwijs te bieden die bij hen past, harplopen/ voetballen en kinderen 
thuis 
Lekt energie: negativiteit, liever kansen zien i.p.v. beren op de weg 
 
Jos: 
Warm: sporten, aanpakken, ondernemen, denken in kansen 
Lekt energie: denken in problemen, onzin verkopen 
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Jacqueline: 
Warm: positieve mensen, hond, gezin, financiën, personeel 
Lekt energie: negativiteit, stroperigheid 
 
Susan: 
Warm: ambitieus, lat hoog, gezin 
Loop leeg: eindeloos discussiëren (niet verder komen), jeugdwet 
 
Ralph: 
Warm: iets bijdragen, positief kritisch, gezin, sport 
Loopt leeg: onkunde, niet willen/ open staan, 
 
Monique: 
Warm: verstand van onderwijs, beslissingen altijd in het belang van kind, plannen zorgzvuldig 
oppakken en uitvoerbaar in de praktijk, wijntje, gezin, sport 
Loopt leeg: bureaucratie, kantjes lopers 
 
Marjolijn: 
Warm: samen bouwen aan onderwijs, kinderen in de klas, gezelligheid 
Loopt leeg: schuld buiten zichzelf, wijzen naar de ander, oneerlijk, kantjes lopers 
 
Daan: 
Warm: vak (vitaliteit ed), bij de gmr gegaan om meer te weten te komen, samen 
Loopt leeg: wij/ zij, samen met bestuurder 
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GMR Jaarverslag 
 
Het jaarverslag wordt kort doorgenomen. Graag eventuele reacties per mail naar secretariaat 
sturen voor het weekend. Het bestuursverslag en het verslag van de RvT worden gemaakt per 
kalenderjaar. Het verslag van de GMR per schooljaar. 
We willen net als het verslag van het bestuur starten met een factsheet. Graag wilden we dit in 
dezelfde lijn, maar het bedrijf is gestopt. We verkennen nieuwe mogelijkheden. Het jaarverslag zal 
inhoudelijk afgerond gaan worden zonder factsheet. Deze zal er t.z.t. aan toegevoegd worden. Wat/ 
wie willen we met het jaarverslag en of de factsheet bereiken? Als we willen informeren kan het ook 
mooi zijn om deze factsheet te delen via bijvoorbeeld Facebook (groter bereik).  
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GMR Werkplan/ activiteitenplan 
 
We bespreken het werkplan/ activiteitenplan. De geel gemarkeerde zaken in het werkplan worden 
aangepast aan de actuele situatie. 
 
Dit zijn de volgende punten: 
- verdeling clusters: 
cluster 1 zwm- limburg: Monique en Ralph 
cluster 2 Baekdalen: Monique, Jacqueline en Jos 
cluster 3 Heerlen 1: Susan en Marjolijn 
cluster 4 Heerlen 2: Marjolijn en Jacqueline 
cluster 5 Meerval: Peter, Jos en Ralph 
cluster 6 Heuvelland: Daan en Michelle 
cluster 7 gespecialiseerd onderwijs: Peter en Susan 
 
Er is gekozen om een ouderlid en een personeelslid te combineren.  
 
-Thema`s 
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Afgelopen jaar hebben we de onderwerpen van de GMR proberen weer te geven via thema`s en 
speerpunten. Dit bleek erg veel te zijn. We gaan komend jaar werken aan het thema verbinding. 
Samenwerking en communicatie zijn daarbij erg belangrijk. 
 
- Facilitering en begroting; we gaan uit van de situatie als we voltallig zijn.  
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TPC 
 
Punt vanuit laatste interne vergadering vorig jaar. Wat is de stand van zaken? Dit is een vast 
agendapunt bij elke interne vergadering.  
Michelle/ Monique lichten toe. 
We bespreken het actiepunt/ advies van de GMR bij het bestuursformatieplan van vorig schooljaar. 
Het advies:  
Vast agendapunt voor komend schooljaar op de vergadering met het CvB; formatieontwikkeling 
binnen Innovo (argumenten en meenemen in proces welke keuze gemaakt gaan worden 
toekomstgericht). Zo kunnen we tijdig anticiperen op belangrijke ontwikkelingen. Samenhang en 
samenspraak. 
Indeling per cluster (dezelfde soort indeling beleidstukken). Zo is het eenvoudiger om stukken met 
elkaar te vergelijken en zaken te monitoren. De achterban per cluster kan dan ook beter 
geïnformeerd worden. 
 
De formatieontwikkeling wordt besproken in het vooroverleg van volgende week en geagendeerd 
op de eerstvolgende vergadering met het CvB. 
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Communicatieplan 
 
Doorschuiven naar de volgende vergadering.  
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Werkwijze en speerpunten 
 
Werkwijze en speerpunten 
Vaststellen van de speerpunten van de GMR voor komend jaar (deze zullen toegevoegd worden 
aan het werkplan). Een item vanuit vorig jaar; communicatie (zie jaarverslag). 
We komen na brainstormen uit bij het thema verbinding. 
 
Hoe gaan we komend jaar te werk? 
Vaststellen commissies/ werkgroepen (ook deze zullen toegevoegd worden aan het werkplan). 
- Agendacommissie (zie vergaderrooster) secretaris en ouderlid Ralph van Breda 
- Verdeling clusters (totaal 7 clusters) 
- Werkgroep reguliere stukken (Kadernota, begroting, BFP, ICT en AVG) 
- Werkgroep onvoorzien 
- Verkiezingen GMR 
- BAC CvB (een ouderlid en een personeelslid) 
- TPC (Michelle en Monique) 
- Plannen (communicatieplan, reglement, statuut) 
We besluiten dat dit nu lastig is en we zullen de verdeling van de commissies gedurende het jaar 
verdelen. De vraag zal telkens gesteld worden wie er wilt gaan deelnemen aan een bepaalde 
commissie. Dit is onder andere afhankelijk van de situatie van eenieder op dat moment. Er zal na 
een vergadering een verslagje gemaakt worden door de commissie en doorgestuurd worden naar 
het secretariaat. Zo blijven we het overzicht bewaren. 
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Functieprofielen/ onderwijsondersteuner A en B 
 
(punt laatste interne vergadering afgelopen schooljaar -> aangedragen door Michelle). 
Hoe pakken we dit op en zetten we dit weg in tijd? (enquête?) 
Michelle afwezig -> doorschuiven (zetten op voorraadagenda) 
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Vooruitblik blok 1 
 
We bespreken de planning van blok 1 en welke agendapunten we graag terug willen zien. 
Thema: verbinding 
Onderlinge samenwerking (wordt besproken in vooroverleg met CvB) 
Graag vervolg van vergadering met de RvT van afgelopen jaar juni. Dit was een prettig en 
constructief gesprek. 
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Rondvraag 
Vraag Peter: 
Wordt de teamleider gezien als bevoegd gezag? 
Antwoord; nee. 
 
 


