
 

Notulen GMR-intern 
14 juni 2022 

 
 

Datum 14-06-2022 
Tijd 19:00 - 21:00 
Locatie bs Cortemich 
Voorzitter Dagmar Schouteten 
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Opening 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
Afgemeld: Peter, Michelle later 
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Mededelingen 
- Uitslag verkiezingen ouders 
De uitslag van de verkiezingen ouderleden GMR worden besproken. De nieuwe leden sluiten schooljaar 
2022- 2023 aan. Het administratieve gedeelte is opgepakt. Alle verkiesbare leden zijn geïnformeerd. De 
andere betrokkenen worden komende week geïnformeerd (zie bijlage).  
De nieuwe ouderleden:  

• Ralph van Breda – basisschool Hulsberg, Hulsberg 
• Jos Meessen – De Verrekijker, Amstenrade 
• Jacqueline van der Lee – Zeveneik, Bingelrade 
• Rik Sporck – Witheim, Mechelen 

 
- Inventarisatie laptops (9 stuks) 
 
- Stand van zaken TPC 
Er wordt navraag gedaan over de stand van zaken m.b.t. TPC. Volgend schooljaar wordt dit in de 
eerste vergadering geagendeerd.  
 
- Datum prikken afscheidsetentje/ welkomsetentje. Etentje wordt gepland op 13 september (inloop 
18.00 uur- eten 18.30 uur) in Auberge de Rousch (apart zaaltje).  
 
-  Agenda vergadering met RvT (Danielle sluit aan als bestuurssecretaris) op 28 juni wordt kort 
voorbesproken. Agenda is vandaag verstuurd. De verwachtingen vanuit de GMR worden door Daan 
toegelicht tijdens deze vergadering.  
 
Actiepunten:  

- Officiële mail naar CvB en MR over nieuwe ouderleden -> secretariaat GMR 
- Leden leveren oude Chromebook in als ze niet ouder zijn dan 3 jaar ->leden GMR 
- Nieuwe laptops worden besteld -> -> secretariaat GMR 
- 13 september reserveren bij de Auberge de Rousch -> secretariaat GMR 
- Daan spreekt verwachtingen uit op 28 juni 2022 bij bijeenkomst RvT -> Daan 
- Start nieuwe schooljaar opnieuw contact opnemen TPC -> Monique 
- Interne vergadering HCC koppelen aan TPC -> Monique en Michelle 
- P-leden werven -> leden GMR (lopend actiepunt) 
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Begroting 
Commissie licht het voorgenomen besluit toe en de voorlegger wordt voorzien van advies. Zie 
onderstaande voor ingevulde tekst voorlegger door de GMR: 
 
 
Datum besluit: 14 juni 2022 
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Besluit: De GMR gaat  akkoord met de vraagstelling van het College van Bestuur. 
Toelichting: Zoals ook door het CNV aangegeven, zien wij op hoofdlijnen geen bezwaren en zijn we 
overtuigd dat het rekenkundig klopt. Wel roept de begroting een aantal vragen/ reacties op, die vooral 
gericht zijn op het totale proces. Enkele daarvan zijn ook inhoudelijk.  
 
Opmerkingen/vragen:  
Hieronder de opsomming:  

- Ondanks resultaten, waar is winst te behalen? Als er investeringen gedaan worden waar zien wij 
de opbrengsten terug.   
Als voorbeeld: Verhoging energiekosten. Is deze voorzien en opgenomen in de     

            begroting? Dit zal substantieel zijn en dus van invloed. Hoe vinden we de  
            opbrengsten van de zonnepanelen hierin terug?  

- Extra kosten bestuur 2022-2023. Uiteraard een onvoorziene post, maar inmiddels wel actueel. Is 
het slim hiervoor ‘iets’ van een voorziening op te nemen? 

- Samenhang met andere stukken? De begroting is direct gerelateerd aan het formatieplan en de 
kadernota. Toch wordt het gepresenteerd als een op zichzelf staand stuk. GMR stelt voor om 1 
stuk samen te stellen met daarin de verschillende onderdelen.  

- Pagina 20, de optelsom van de kolom 2022-2023 lijkt niet helemaal te kloppen. Is dit afronding 
of is er iets verkeerd overgenomen?  

 
Samengevat: de commissie stelt voor de begroting goed te keuren, met enkele aanvullende vragen op 
basis van voortschrijdend inzicht. 
 
Actiepunten: 

- Commissies eerder samenstellen, begroting/BFP -> GMR- leden 
- Begroting printen, ondertekenen en inleveren -> secretariaat GMR 
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Bestuursformatieplan 
Commissie licht het voorgenomen besluit toe en de voorlegger wordt voorzien van advies. Zie 
onderstaande voor ingevulde tekst voorlegger door de GMR: 
 
Datum besluit: 14 juni 2022 
Besluit: De GMR gaat akkoord met de vraagstelling van het College van Bestuur. 
Toelichting: De samenvatting was zeer helpend. Ook het gesprek met de beleidsmedewerker, 
bestuurssecretaris en de commissie gevormd vanuit de GMR zorgde ervoor dat we meer meegenomen 
werden in het proces. Veel vragen zijn uitgelegd. We hebben een beter beeld gekregen.   
 
Een aantal opmerkingen/ actiepunten:  

- 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. 

 
Actiepunten: 
Commissies eerder samenstellen, begroting/BFP -> GMR- leden 
BFP printen, ondertekenen en inleveren -> secretariaat GMR 
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Initiatiefvoorstel veiligheid 
 
Initiatief voorstel veiligheid wordt besproken en aangepast (zie bijlage 2). Deze zal aangeboden worden 
aan het CvB op dinsdag 21 juni 2022.  
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Actiepunten: 
Twee keer per jaar, thema veiligheid op de agenda plaatsen -> secretariaat GMR 
Aanbieden initiatiefvoorstel veiligheid -> secretariaat GMR 
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Jaarverslag verzuim 
Bespreken jaarverslag verzuim. Koppeling wordt gemaakt met de TPC. Zie actiepunten mededelingen.  
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Reactie beloningsbeleid door CvB 
Kort bespreken van de reactie beloningsbeleid, zoals afgesproken tijdens de vergadering met het CvB. 
De GMR gaat een Forms uitzetten voor januari aan alle mr` en om uit te vragen of het beloningsbeleid 
bekend is en of het wordt toegepast. In januari zal het CvB de cijfers presenteren. 
 
Actiepunten: 
Agenderen cijfers beloningsbeleid door CvB -> secretariaat GMR 
Form uitzetten naar MR over vragen beloningsbeleid (okt.) -> secretariaat GMR 
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Statuut en reglement 
We bespreken de stand van zaken m.b.t. het huishoudelijk reglement. Deze is getekend voor akkoord. 
De data zijn opgenomen in de jaarkalender. 
We bespreken de vraag over de publicatie van verslagen. Wat gaan we hier wel/niet mee doen? De 
GMR- leden hebben geen bezwaar m.b.t. het noemen van voornamen in de notulen. We spreken af dat 
we naast het plaatsen van de notulen op de website de achterban informeren via een link in de mail en 
op de tegel GMR- MR.  
 
Actiepunten: 
Bijpraten SEB over publicatie notulen -> secretariaat GMT 
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Jaarplanning 2022- 2023 
De jaarplanning wordt ter plaatsen bekeken en de cyclus wordt toegelicht. Een aantal tijden worden 
aangepast. Volgende week zal deze definitief vastgesteld worden.  
 
Actiepunten: 
Vaststellen en uitzetten jaarplanning GMR -> secretariaat GMR 
Jaarplanning opnemen in januari beloningsbeleid opnemen -> secretariaat GMR 
Jaarplanning aanpassen tijden. We gaan starten om 19.30 uur -> secretariaat GMR 
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Rondvraag  
We bespreken de communicatie over de functieprofielen. Het functiehuis is vastgesteld. Op papier is dit 
eerlijker, maar op de werkvloer wordt dit anders beleefd. We ontvangen meerdere signalen. We zullen 
dit komend schooljaar opnieuw agenderen.  
We bespreken de functie onderwijsondersteuner A en B. Of een school een onderwijsondersteuner A of 
B nodig heeft, mag de school zelf aangeven. Mag een ondersteuner A taken overnemen van 
ondersteuner B? Volgt er dan een beloning? Is deze bij alle scholen gelijk? Wordt het opleidingsquotum 
opgeschaald? Dit rijmt niet met hetgeen dat gisteren besproken is tijdens de uitleg met het BFP. Het 
verschil tussen scholen is enorm. Ambitie vs praktijk. Dit wordt volgend schooljaar opnieuw 
geagendeerd.  
 
Actiepunten: 
Agenderen functieprofielen de vragen m.b.t. onderwijsondersteuner A en B -> secretariaat GMR. 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
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- Bericht naar RvT- CvB (eerste gedeelte), MR`en, directeuren en ouders 

 
Aan de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, Medewerkers, MR-en en overige 
belanghebbenden binnen Innovo, 
 
Vanwege aflopende termijnen, heeft de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad 
(GMR) van Innovo een verkiezing gehouden voor nieuwe ouderleden. De leden van de MR-
en van alle scholen hebben hun stem uit kunnen brengen. Graag informeren wij jullie dat na 
de verkiezingen de volgende nieuwe leden worden toegevoegd aan de GMR.  

• Ralph van Breda – basisschool Hulsberg, Hulsberg 
• Jos Meessen – De Verrekijker, Amstenrade 
• Jacqueline van der Lee – Zeveneik, Bingelrade 
• Rik Sporck – Witheim, Mechelen 

 
De GMR is het overkoepelend orgaan voor de medezeggenschap binnen Innovo. Voor een 
goede verdeling bestaat de GMR uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. De 
genoemde personen treden met ingang van het schooljaar 2022/2023 toe als ouderlid 
binnen de GMR. Wil jij als ouder ook een bijdrage leveren aan de medezeggenschap? 
Misschien is er op de school van jouw kind nog een plek vrij in de MR.  De GMR heeft ook 
nog plaats voor een aantal personeelsleden van Innovo. Ben je of ken je iemand die deze rol 
goed zou kunnen invullen? Dan horen wij dat graag. Wij zijn bereikbaar via GMR 
@Innovo.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de GMR van Innovo 
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Bijlage 2 
 
 
Initiatiefvoorstel thema veiligheid 
 

Deel 1 – algemene informatie (in te vullen door indiener) 
 
Opsteller(s): GMR 
Contactgegevens: gmr@innovo.nl 
Datum ingediend: 21 juni 2022 
Einddatum 
reactietermijn: 

22 juli 2022   

Onderwerp:  
  Ter advisering  PGMR 

  OGMR 
 Ter instemming  PGMR 

  OGMR 
X   Ter informatie  
X   Ter bespreking  

 Ter reactie 
Grondslag: Initiatiefrecht 
Doelgroep: Scholen en mr`en  
Bijlagen: Aanbevelingen en notulen 
Documentnummer: NVT 

 
 

Deel 2 – vraagstelling en toelichting (in te vullen door indiener)  
 
Voorgesteld besluit: Het thema veiligheid bespreken in een vergadering met het CVB 

najaar 2022 en desgewenst vervolgacties afspreken.  
 
Inleiding: 
 

Op 22 maart heeft de GMR een themabijeenkomst voor MR’en 
gehouden over het thema veiligheid. Aanleiding voor deze 
bijeenkomst was de maatschappelijke tendens van polarisatie en 
verharding. Deze verharding vindt veelal verbaal plaats, 
bijvoorbeeld in de politiek, maar ook gewoon op straat; op schrift 
via met name sociale media, maar ook zeker fysiek. Denk wat 
betreft dat laatste aan een toename van het bezit en gebruik van 
messen bij jongeren. Ook onze regio en de Innovo scholen hebben 
te maken met deze verharding. Dat wordt bevestigd door een 
toename van het aantal meldingen door ouders en medewerkers 
die te maken hebben met het thema veiligheid / ongewenst gedrag. 

 
Overwegingen: 
 

Bijgevoegd treft u het verslag van deze bijeenkomst die gedeeld is 
met alle MR’ en. De opbrengst van deze avond vonden wij (de 
aanwezigen) van een dusdanig belang dat wij die ook middels een 
initiatiefvoorstel onder de aandacht willen brengen van het CVB en 
hierover als GMR het gesprek willen aangaan. Wat betreft de 
inhoud verwijzen wij kortheidshalve naar bijgevoegde notulen. 
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Bijgevoegd verslag te agenderen voor een regulier overleg CVB 
GMR najaar 2022.  

 
Voorstel: 
 

We realiseren ons dat iedere school zijn eigen veiligheidsbeleid 
maakt. Vanuit onze inventarisatie reiken we een aantal punten aan. 
Verzoek aan het bestuur is om te borgen dat al deze punten bij alle 
scholen in het veiligheidsplan worden opgenomen.  
Drie mogelijke belangrijke punten zijn:  

- aanbod bureau Halt 
- opnemen van aanbevelingen bij vakken SEO en 

burgerschap 
- meldingsbereidheid met terugkoppeling.   

 
Graag willen we twee keer per jaar de ontwikkeling bespreken. 

 
Consequenties: Bestuur: Nader te bepalen 
 School/cluster: Nader te bepalen 
 Medewerkers: Nader te bepalen 
 Leerling/ouders: Nader te bepalen 

 
Vervolgtraject en 
tijdpad: 

Gesprek najaar 2022 
Vervolgafspraken op lopende actielijst GMR en CVB 

 
Leeswijzer: Nvt 

 
 
Akkoord  
College van Bestuur: 

 
 
 

 
 
 

Deel 3 – CVB besluit   
 
Datum Initiatief: 21 juni 2022 
Schriftelijke reactie op 
initiatiefvoorstel :  
 

 

Toelichting:  
 

 

Opmerkingen/vragen:  
 
Ondertekening CVB  
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GMR / MR Innovo  
themabijeenkomst veiligheid in en rond de school 

 
 
Dinsdag 22 maart 2022 19.30 uur – 21.30 uur  
Locatie BS Cortemich, Voerendaal 
 
Aanwezig: MR Horizon, MR Cortemich, MR Draaiende wieken, MR de Pyler, MR    
                  Swentibold, MR Dyonisius, drie leden van de GMR 
Afgemeld: MR Windwijzer, MR Keuningshofke, MR Eikernerveld  
 
Aanleiding 
 
We zien in de maatschappij een tendens van polarisatie en verharding. Deze verharding 
vindt veelal verbaal plaats, bijvoorbeeld in de politiek, maar ook gewoon op straat; op schrift 
via met name sociale media, maar ook zeker fysiek. Denk wat betreft dat laatste aan een 
toename van het bezit en gebruik van messen bij jongeren.  
 
Ook onze regio en de Innovo scholen hebben te maken met deze verharding. Dat wordt 
bevestigd door een toename van het aantal meldingen door ouders en medewerkers die te 
maken hebben met het thema veiligheid / ongewenst gedrag. 
 
Doel 
 
De GMR maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft het initiatief genomen voor 
deze themabijeenkomst met een afvaardiging van GMR en MR’en. Het doel is om ervaringen 
te bespreken en te delen. Om vervolgens te kijken of er een rode draad te vinden is en te 
komen tot eventuele concrete aanbevelingen. We kaderen van tevoren niet in, maar maken 
wel onderscheid tussen: veiligheid in de school/ op het schoolplein en veiligheid in de 
omgeving (buiten de school). Verder kan het gaan om veiligheidsaspecten tussen ouders en 
leraren, tussen kinderen en ouders / leraren en tussen kinderen onderling. Maar ook om 
veiligheid vanuit derden, bijvoorbeeld criminaliteit / ongewenst gedrag rondom de school. 
Ten slotte kan het ook gaan om fysieke veiligheidsaspecten in de omgeving, zoals 
verkeersveiligheid. 
 
Notulen 
 
We maken kennis met elkaar en concluderen dat het fijn is om elkaar te ontmoeten. We 
verkennen eerst voor onszelf het thema veiligheid en plakken via memo`s voorbeelden op de 
flappen veiligheid binnen de school en veiligheid buiten de school. De voorbeelden gaan 
over recente voorbeelden die te maken hebben met een vorm van onveiligheid. Er wordt 
opgemerkt dat dit niet op alle scholen plaats vindt. Het is afhankelijk van onder andere de 
buurt waar de school ligt. Wel merken we allemaal op dat dit onderwerp een steeds 
explicietere rol speelt binnen alle scholen. 
Vervolgens bespreken we de gegeven voorbeelden en rubriceren wij deze in 
hoofdonderwerpen. We gaan op zoek naar concrete aanbevelingen. Deze lijst met 
hoofdonderwerpen en aanbevelingen staan onder deze notulen. We merken al snel dat de 
tijd te kort is, het onderwerp leeft, en zullen deze lijst blijven aanvullen.  
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Deze notulen zijn eerst verzonden naar de mensen die aan deze avond hebben 
deelgenomen. Zij hebben daar waar nodig is deze notulen/ lijst aangevuld.  
De notulen zullen hierna opgestuurd worden naar alle MR`en met de vraag om eventueel 
aan te vullen. Vervolgens wordt dit, als initiatiefvoorstel, gestuurd naar het CvB van Innovo.  

 
Lijst 

hoofdonderwerpen en aanbevelingen 
 
 
 

Veiligheid binnen en buiten de school 
 

Hoofdonderwerp Aanbevelingen 
 

Digitale wereld 
(sociale media, gamen, uitsluiten, digitaal 
pesten) 

• Aanbod Halt 
• Aanbod Mondriaan (onder andere 

online Webinars) 
• Aanbod CJG (centrum jeugd en 

gezin) 
• Opnemen in veiligheidsplan school  

(zie artikel bevoegdheden MR 
veiligheidsbeleid) 

• Opnemen bij de vakken SEO en 
burgerschap 

• Inzet jongerenwerk 
• In de klas bespreekbaar maken 

(indien gewenst met hulp van 
bijvoorbeeld Halt) 

Vuurwerk/ diefstal/ winkelverbod/ 
vandalisme 
 

• Aanbod Halt 
• Inschakelen BOA/ wijkagent 
• Inschakelen gemeente  
• Zijn de stappen van melden op de 

scholen bekend? Is dit een 
onderdeel van het veiligheidsplan? 

• Preventief; inzet RIEC (aanbeveling) 
• In de klas bespreekbaar maken 

(indien gewenst met hulp van 
bijvoorbeeld Halt) 

• Meldingsbereidheid; komt het op de 
plek waar het hoort?  

Verkeer • Handhaving; bijvoorbeeld inzet BOA 
• Boa en kinderen samen kaarten 

voor goed gedrag uitdelen/ 
bekeuringen uitdelen 

• Verkeerseducatie 
• Actie door kinderen/ ouders/ school 
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• Gemeente erbij betrekken 
• Inzet van projecten 
• Vignet verkeersveilige school 

Reactie ouders • Voor personeelsleden; cursus korte 
lontjes 

• Escalatieladder (weet van hebben 
en toepassen; zie achtergrond-
informatie) 

• Opnemen in schoolgids (in de 
breedste zin: een fijn leefklimaat 
binnen school en omgeving voor alle 
partijen. Dit als handreiking/ als 
middel op terug te vallen. Kaders 
stellen. Wat vinden wij passend 
binnen onze school omtrent 
veiligheid? Communicatie is hierbij 
heel belangrijk.  

Taxi • Trainer van chauffeurs  
• Zoeken van extra mensen om mee 

te rijden in de taxi/ busje (zoeken in 
andere hoeken; bijvoorbeeld 
werkervaringsplek) 

• Melden bij gemeente (zijn zij hier 
verantwoordelijk voor) 

• Ouders eerder meenemen 
• Kinderen erbij betrekken (formatief 

handelen) 
• Ondertekenen van contract (hoe om 

te gaan met kinderen die in de taxi 
zitten) 

• Signaal afgeven naar de politiek 
Kinderen • Rots en water training 

• Jens inzetten; preventief 
(aanbeveling, geldt  voor de 
gemeenten Heerlen, Voerendaal en 
Landgraaf)  

• Kaders (duidelijkheid scheppen, 
positief gedrag belonen, 
schoolafspraken bij iedereen helder) 

• Inzetten geweldloos verzet (opvoed 
methodiek) 

• Kleinere klassen 
• Ouders meenemen (communicatie) 

Poetsbeleid • Investeren in beter poetsbeleid (voor 
alle partijen) 

Algemeen • Duidelijker stellen van de normen en 
waarden van de school  zowel 
naar de medewerkers, kinderen als 
ouders. 
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Het duidelijk maken en “handhaven” 
van de normen en waarden die de 
school/ Innovo hanteert is van 
positieve meerwaarde voor 
toekomstige deelnemers aan de 
school en maakt aan de huidige 
verbondenen duidelijk wat wel en 
niet kan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


