
 



 

Inleiding 

 
 
In de WMS (wet medezeggenschap op scholen)  
staat opgenomen dat de (G)MR zaken vastlegt in  
een activiteitenplan/ werkplan.  
 
Dit betekent voor de (G)MR dat er voorafgaand aan een schooljaar nagedacht wordt over 
welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor komend schooljaar. Ook wordt er aandacht 
besteedt aan de vergaderplanning, ontwikkelingen binnen de medezeggenschap, bezetting/ 
structuur (G)MR en concept begroting.  
 
Dit alles zorgt ervoor dat de medezeggenschap gestructureerder van de grond komt en biedt 
een basis voor een doorgaande lijn in de medezeggenschap.  
 
 
In dit plan komen de volgende zaken chronologisch langs: 
 
 

- Vergaderplanning 
- Ontwikkelingen GMR 
- Uitwerking schooljaar 2022- 2023 
- Bezetting en structuur GMR 
- Concept begroting 

 
 
 
 
Heerlen, september 2022 
Secretaris GMR 
Marjolijn van Roon 



Vergaderplanning 

 
 

De vergaderdata schooljaar 2022- 2023 van de GMR: 
 
 
In onderstaand schema een overzicht van de geplande vergaderingen van de GMR 
schooljaar 2022- 2023. Dit betreft de interne vergaderingen, de vergaderingen met het CvB, 
de themabijeenkomst met de MR, commissievergaderingen en de vergaderingen met de 
RvT. We werken in een cyclus van 8 weken. De overige weken (niet zichtbaar in dit schema) 
worden ingevuld door overleggen van/ vergaderingen met de secretaris, agendacommissie 
en het overleg als dagelijks bestuur GMR.   
 

 
 

  

Cyclus Wknr Datum Tijd gepland overleg 

1 37 di 13-9-22 18.00 Etentje GMR  

2 38 di 20-9-22 19.30-21.30 uur GMR intern overleg 

5 41 di 11-10-22 19.30-20.30 uur GMR-CvB overleg 

  43     herfstvakantie 

8 45 di 8-11-22 19.30-21.00 uur themabijeenkomst GMR-CvB RvT 

2 47 di 22-11-22 19.30-21.30 uur GMR intern overleg 

5 50 di 13-12-22 19.30-20.30 uur GMR-CvB overleg 

  52     kerstvakantie 

  1     kerstvakantie 

8 3 di 17-1-23 nntb Optie: themabijeenkomst / commissies 

2 5 di 31-1-23 19.30-21.30 uur GMR intern overleg 

  8     voorjaarsvakantie 

5 9 di 28-2-23 19.30-20.30 uur GMR-CvB overleg 

8 12 di 21-3-23 19.30-21.00 uur bijeenkomst GMR-RvT 

2 14 di 4-4-23 19.30-21.30 uur GMR intern overleg 

  17     meivakantie 

  18     meivakantie 

5 19 di 9-5-23 19.30-21.00 uur GMR commissies 

6 20 di 16-5-23 19.30-21.30 uur GMR intern overleg 

8 22 di 30-5-23 19.30-20.30 uur GMR-CvB overleg 

2 24 di 13-6-23 19.30-21.30 uur GMR intern overleg 

5 27 di 4-7-23 19.30-20.30 uur GMR-CvB overleg 



Er zijn drie soorten vergaderingen: GMR intern, GMR- CvB en GMR- RvT. 
 
 
GMR intern: 
 
Vergaderingen van de GMR intern starten om 19.30 uur (19.30 – 21.30 uur met maximaal 
uitloop tot 22.00 uur). 
 
 
GMR- CvB: 
 
Voorafgaand aan de vergadering met het CvB vindt er een 
voor- vooroverleg plaats tussen de bestuurssecretaris en de 
secretaris van de GMR. Daarin wordt onder andere de 
voorraadagenda bekeken. De week erna vindt er het 
vooroverleg plaats. Deze wordt gevoerd door de 
agendacommissie, het dagelijks bestuur (secretaris en 
voorzitter) van de GMR, het CvB en de bestuurssecretaris. 
Deze overleggen vinden plaats een week voorafgaand aan 
de vergadering op dinsdagen van 16.00- 17.00 uur.  
 
De vergadering met het CvB is in drieën gesplitst.  
Eerst wordt er om 19.00- 19.30 uur intern met de GMR vergaderd. De agenda wordt 
doorgesproken.  
Van 19.30- 20.30 uur is de vergadering met het CvB.  
Van 20.30- 21.00 uur (uitloop tot 21.30 uur) heeft de GMR intern het nagesprek.  
 
Een week na de vergadering met het CvB is er een kort na- overleg met de secretaris van de 
GMR, de adjunct- bestuurssecretaris en de bestuurssecretaris. Er wordt tijdens dit overleg 
vooruit gekeken en afspraken gemaakt over de actiepunten. 
 
 
GMR- RvT: 
 
De vergaderingen met de RvT vinden twee keer per jaar plaats. Een keer met het CvB (een 
driehoekgesprek) en een keer zonder het CvB. Deze overleggen starten om 19.30 uur. 
 
  



Ontwikkelingen GMR 
 
 
 
Binnen de medezeggenschap zijn in de afgelopen jaren diverse vernieuwingen doorgevoerd. 
De positie van de (G)MR is op verschillende terreinen versterkt en de wetteksten zijn 
aangepast. Een voorbeeld hiervan is het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de 
begroting.  
Ook de Wet Versterking Bestuurskracht heeft er mede voor gezorgd dat er een intensiever 
contact is tussen de toezichthouder en de GMR. Hiermee zijn de lijnen van de driehoek: 
bestuurscollege, Raad van Toezicht en GMR meer met elkaar verbonden. Dit resulteert in 
een fijne samenwerking binnen de driehoek. 
De GMR heeft ervoor gekozen om ook dit schooljaar in te steken op een nauwer contact met 
onze achterban (MR`en scholen Innovo). Dit doen we op de volgende manieren: via de mail, 
via de tegel in Teams, via de thema- bijeenkomst geregeld door de GMR en CNV en via 
clusterbezoeken.  
 
 
Mail: 
Via het algemene mailadres van de gmr (gmr@innovo.nl) worden geregeld mails gestuurd 
naar alle mr`en. Dit gebeurt via het algemene mailadres van de mr en de bij ons bekende 
mailadressen van de voorzitters en secretarissen. Aan het begin van het schooljaar zal 
gevraagd worden naar de actuele mailadressen.  
 
 
Tegel Teams: 
Sinds schooljaar 2021- 2022 is er een tegel ingericht binnen Teams 
waarbinnen de MR`en en de GMR elkaar kunnen vinden, informeren en 
bestanden kunnen delen. De GMR houdt de MR op de hoogte van de 
laatste stand van zaken.  
 
 
Themabijeenkomst: 
Een keer per schooljaar vindt er een thema- bijeenkomst plaats georganiseerd door de GMR 
in samenwerking met de vakbond CNV. Deze bijeenkomst is voor alle leden van de GMR. 
Tijd en datum nader te bepalen (optie gepland op 17 januari 2023). 
 
 
Clusterbezoek: 
De MR`en worden digitaal bezocht via het cluster. Deze digitale bijeenkomst vindt minimaal 
één keer per jaar plaats met de voorzitters en secretarissen van de MR`en en een aantal 
leden van de GMR. We hebben ervoor gekozen om per cluster een ouderlid en een 
personeelslid te combineren. Zie onderstaand schema voor het overzicht van schooljaar 
2022- 2023. 
 

Cluster 1: ZWM- Limburg  Monique en Ralph 

Cluster 2: Baekdalen  Monique, Jacqueline en Jos 

Cluster 3: Heerlen 1  Susan, Rik en Marjolijn 

Cluster 4: Heerlen- Voerendaal  Marjolijn en Jacqueline 

Cluster 5: Meerval  Peter, Jos en Ralph 

Cluster 6: Heuvelland  Daan, Rik en Michelle  

Cluster 7: Speciaal (voortgezet) onderwijs  Peter en Susan 

 
 

mailto:gmr@innovo.nl


Uitwerking schooljaar 2022- 2023 

 
 
 
Op de volgende bladzijde een uitwerking van de opzet en activiteiten voor schooljaar 2022- 
2023. We hebben ervoor gekozen om dit uit te werken in een mindmap. In de mindmap kan 
je de verbinding tussen de hoofdtakken en deeltakken goed zien. Dit past bovendien goed bij 
het thema van de GMR voor dit jaar: verbinding. Bij dit thema wordt gedacht aan het 
versterken van de samenwerking en communicatie in de breedste zin. 
Ook hebben we de verdeling in de clusters, de aanspreekpunten van de werkgroepen 
regulier en specifiek toegevoegd. Zo is in èèn oogopslag duidelijk wie het aanspreekpunt is 
en zaken verder oppakt. De commissies zullen gedurende het jaar geformeerd worden. Zo 
kan er rekening gehouden worden met eenieders agenda.   

 
 
 
 



 



Bezetting en structuur 
 
 
 
In onderstaand schema het overzicht van de leden van de GMR. De GMR telt per 1 
augustus 2022 10 leden: 4 personeelsleden en 6 ouderleden.  
 
 
 

Naam lid Functie 

Daan Werts Voorzitter en ouderlid 

Marjolijn van Roon Secretaris en personeelslid 

Peter Reumkens Personeelslid 

Monique Buskens Personeelslid 

Michelle Korbmacher Personeelslid 

Susan Schreurs Ouderlid 

Jacqueline van der Lee Ouderlid 

Jos Meessen Ouderlid 

Rik Spork Ouderlid 

Ralph van Breda Ouderlid  

 
 
We streven naar een bezetting van 12 leden: 6 ouderleden en 6 personeelsleden. De 
vacature voor twee personeelsleden (waaronder een tweede secretaris) staat nog steeds 
open.  
 
 
Facilitering:  
 
In onderstaande tabel is de facilitering vanuit Innovo voor de leden per categorie uitgewerkt.  
In de wet wordt aangegeven dat het bestuur zorg draagt voor het gebruik van de 
voorzieningen die de GMR voor de vervulling van de taken redelijker wijs nodig hebben. Het 
bevoegd gezag vergoedt verder alle scholingskosten voor de GMR- leden.  
 
 

Functie lid Facilitering 

Ouderleden 
(ook de voorzitter) 
 

Vacatieregeling  

Personeelsleden Gefaciliteerd in tijd met een werktijdfactor van ongeveer 150 uur 
op jaarbasis. (0,090 fte) 
 

Secretariaat Ongeveer 640 uur op jaarbasis (ongeveer een dag per persoon 
per week) 
Dit is verdeeld over twee leden. Op dit moment is nog 1 lid 
vacant. Er wordt nu naar een tijdelijk oplossing gezocht.  
Zij kunnen gebruik maken van de facilitering thuiswerken 
(laptop, telefoon, onkostenvergoeding). 
Studiedagen die vallen op dinsdagen worden in die week 
gecompenseerd op een andere dag.  

 
 
 



Taken: 
 

• De leden zijn gekoppeld aan werkgroepen en voeren naast de vergaderingen 
geregeld overleg over stuk/ onderwerp.  

• Het secretariaat van de GMR is verantwoordelijk voor alle interne en externe 
communicatie. Zij agenderen, beantwoorden de mails en zorgen voor raadpleging 
van de achterban. De vaste werkdag is de dinsdag.  

• De voorzitter leidt de vergadering en onderhoudt de contacten binnen de driehoek 
(GMR- CvB- RvT). 

• Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een secretaresse. Zij notuleert, beheert 
de agenda van de voorzitter en ondersteunt in administratieve taken (start 6- 10 uur).  

• De GMR werkt vanuit een proactieve houding en zal waar mogelijk  
en zinvol ook met eigen initiatiefvoorstellen komen. 

• De GMR vergadert in principe op de eerste dinsdag van de maand. 
  



Concept begroting 
Schooljaar 2022- 2023 

 
 
 
 

Kosten 

Personeelskosten (bij volledige bezetting en secretariaat) 
Bruto bedrag 

+/-70.000,- 

O-geleding (bij volledige bezetting) +/-8000,- 

Vergoeding voorzitter (indien ouder) +/- 2400,- 

Ondersteuning dagelijks bestuur (uitgaande van 10 uur in 
de maand) 

+/- 5500,- 

MR Partnerschap CNV  +/- 930,- 

Scholing GMR  3750,- 

Vergaderkosten 500,- 

Literatuur 100,- 

Representatie & afscheid 500,- 

Onvoorzien 500,- 

 
Totaal 

 
92.180,- 

 

 
 
 
 

  

 


