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INLEIDING

Af en toe is het goed de tijd even voorbij te laten vliegen, 
zodat je kunt kijken wat je aan het doen bent
en ervoor zorgen, dat iedereen nog meekomt



VOORWOORD door 
Dagmar Schouteten, voorzitter

Verbinding, vertrouwen en zichtbaarheid staan binnen onze GMR 
centraal. In het schooljaar 2016-2017 is hier wederom volop aandacht 
aan besteed. 

− Zichtbaarheid  : GMR leden schuiven aan tijdens een MR 

vergadering. Op die manier horen en voelen zij wat er zich zoal op 

de scholen afspeelt.

− Verbinding  : in de interne triade CvB, RvT en GMR heeft ook de lijn 

RvT ↔ GMR vorm gekregen in een open en positief overleg tussen 

beide gremia. 

− Verbinding   krijgt ook buiten INNOVO vorm door de gezamenlijke 

overlegmomenten met de besturen van de GMR'en van MOVARE, 

KINDANTE en INNOVO.

− Vertrouwen  : College van Bestuur, Raad van Toezicht en GMR 

hebben het volste vertrouwen in elkaar, het fundament waarop al 

het overige gebouwd is. 

Het schooljaar 2017-2018 gaan wij wederom positief, gemotiveerd én 

deze keer met een voltallige GMR voor INNOVO aan de slag.  



BEZETTING GMR en TAAKVERDELING Gedurende het schooljaar 2016-2017 bestond de GMR uit:

- Hans Dam, P-geleding, sinds 2013
o Programmalijn: “Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering”
o Services 2020

- Raymond Gorissen, O-geleding, sinds 2010
o Programmalijn: “Vitale medewerker”

- Miguel Eijnwachter, O-geleding, sinds 2013
o Programmalijn: “Vitale medewerker”
o Programmalijn: “ICT in het onderwijs”

- Henri Lechner, O-geleding, sinds 2015
o Programmalijn: “Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
o Services 2020
o Programmalijn: “ICT in het onderwijs”

- Nelleke Litjens, O-geleding, sinds 2015
o Programmalijn: “Onderwijs anders organiseren”

- Berend-Jan Molijn, O-geleding, sinds 2016
o Programmalijn: “Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
o Services 2020



- Marjolijn van Roon, P-geleding, sinds 2016
o Programmalijn: ”Onderwijs anders organiseren”

- Dagmar Schouteten, O-geleding, sinds 2009
o Voorzitter

- Ton Verhiel, P-geleding, sinds 2009
o Secretaris
o Alle programmalijnen
o Passend Onderwijs

- Sylvia Voeten, P-geleding, sinds 2015
o Programmalijn: “Onderwijs anders organiseren”

- Annelies van Westerop, P-geleding, sinds 2015
o Programmalijn: “Vitale medewerker”
o Programmalijn: “Onderwijs anders organiseren”

De GMR had gedurende het schooljaar 2016-2017 één vacature 
voor een personeelslid.



ACTIVITEITEN van de GMR De agenda van de GMR INNOVO bestond in het schooljaar 
2016-2017 onder meer uit:

1. 6 GMR-interne vergaderingen
2. 5 vergaderingen met het College van Bestuur
3. 2 vergaderingen voor de P-geleding
4. Een vergadering met College van Bestuur én Raad van Toezicht
5. Een vergadering met de Raad van Toezicht
6. 2 vergaderingen voor de programmalijn “Efficiënte en effectieve 

bedrijfsvoering” met Dennis Lymandt
7. Vergaderingen over ICT in het onderwijs, de ontwikkelingen op 

het Servicebureau en de programmalijn Vitale medewerker met 
Erik Heijdendael

8. 5 voorbereidende bijeenkomsten tussen Bert Nelissen, Erik 
Heijdendael en Ton Verhiel

9. Een studieavond “Onderwijs 2032” en 21th Century Skills o.l.v. 
CNV-trainer Hans van Dinteren

10. Twee trainingen medezeggenschap door de secretaris op de 
Wegwijzer en de Schakel

11. Medezeggenschapscongres Ede
12. Training Strategisch beleid (secretaris)
13. Congresdag “Het jonge kind” (programmalijn “Onderwijs anders 

organiseren”)
14. Twee overlegmomenten met de Stuurgroep Flexforce



COMMUNICATIE Naast bovengenoemde activiteiten was ook de communicatie een 
blijvend punt van aandacht. Ons voornemen om voor het eind van 
schooljaar 2017-2018 alle MR-en van INNOVO bezocht te hebben, 
werd in gang gezet. Bij een aantal MR-en waren GMR-leden (een 
deel van) een vergadering te gast. Geïnformeerd werd naar de 
zichtbaarheid van de GMR en wat de GMR voor de MR kan 
betekenen. 

De al bestaande informele communicatie met de Raad van Toezicht 
werd in dit schooljaar ook formeel vorm gegeven. Voor de eerste 
keer gingen beide gremia in een overleg met elkaar om tafel. Er was 
sprake van een open dialoog en er bleek voldoende gespreksstof te 
zijn om ook in het nieuwe schooljaar 2017-2018 een gezamenlijke 
bijeenkomst te beleggen. RvT en GMR waren het met elkaar eens, 
dat de sfeer binnen INNOVO als positief, transparant en stimulerend 
benoemd mag worden.

Voor de communicatie naar de achterban is een Facebook pagina 
aangemaakt. Deze wordt met en met steeds meer gebruikt en 
gevuld. Naast de Nieuwsbrief zal de komende jaren Facebook een 
belangrijk communicatiemiddel voor de GMR worden.

De GMR keek ook over de “grenzen” van INNOVO. Voorzitter en 
secretaris maakten twee keer in het schooljaar 2016-2017 een 
afspraak met delegaties van de GMR’en van MOVARE en KINDANTE. 
In deze overleggen werd informatie uitgewisseld, maar werd ook 
gezamenlijk bekeken, hoe bepaalde problematiek binnen een GMR 
aangepakt zou kunnen worden.



ADVIEZEN en INSTEMMINGEN

In het schooljaar 2016-2017 gaf de GMR advies over:

- De concernbegroting
Jaarlijks terugkerend. De GMR heeft een positief advies afgegeven.

- Het addendum op het basiscontract HCC (ARBO)
Door gewijzigde wetgeving moest het contract met Human Capitol Care  
aangepast worden. Het advies was positief.

- De procedure Verwijdering en schorsing
De GMR heeft een positief advies afgegegeven en daarbij aangetekend,  
dat veiligheid voor kinderen en leerkrachten prioriteit moet hebben,  
maar dat de school haar inspanningen om de problematiek in te perken  
helder en duidelijk vastlegt.

Instemming werd gegeven aan:

- Het bestuursformatieplan
Jaarlijks terugkerend. In de positieve instemming heeft de GMR  
benoemd blij te zijn met de ruimte voor werving en positief te staan  
tegenover een grotere mate van transparantheid in de  
bovenschoolse afdrachten, maar ook haar zorg geuit inzake  
werkdruk versus bezetting op het Servicebureau. Omdat de GMR ook  
het Servicebureau vertegenwoordigt, zullen de ontwikkelingen hier  
goed gevolgd worden

- Het addendum op het basiscontract met HCC (ARBO)
Conform WMS hoorde bij dit document zowel een advies van de  
gehele GMR als een instemming door de P-GMR

- De klokkenluidersregeling
Een wettelijk verplicht document, waarvan de GMR hoopt, dat het  
niet ingezet hoeft te worden

- De pilot beleidsrijke vervangingsregel
In eerste aanleg was de GMR geen voorstander van het in deze  
maatregel benoemde beleid. Scholen met een bovenmatig verzuim 
door bijvoorbeeld langdurig zieke medewerkers, zouden hierdoor in  
financiële problemen kunnen komen. De GMR heeft in haar positieve  
instemming een aantal aandachtspunten benoemd waarvan de  
evaluatie van de pilot, het inzetten van financiële voordelen ten  
behoeve van de formatie en borging van gesprekstechnieken inzake  
verzuim voor de directeuren belangrijk zijn. De uitgebreide  
toelichting kan altijd opgevraagd worden bij het secretariaat 



EEN BLIK RICHTING SCHOOLJAAR

2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 zal de GMR voor het eerst sinds jaren weer 

compleet zijn; er zijn geen vacatures meer. Ook de vrouw/man 

verhouding is gelijk: 6 vrouwen en 6 mannen. Daarnaast is het aantal 

leden dat nog met de voeten in de klei staat, dus gewoon voor de klas 

staat, toegenomen. Hierdoor kunnen we als GMR het beleid nog meer 

en beter aan de praktijk toetsen.

INNOVO staat er goed voor. Het is een gezonde organisatie, er wordt 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegeven en de brug tussen 

aansturing en werkveld wordt stabieler. De verbondenheid met elkaar 

ontwikkelt zich positief en vanuit alle hoeken in de organisatie worden 

bijdragen geleverd aan het slagen van de missie.  

INNOVO gaat het derde jaar in van haar strategisch beleid; eerste 

effecten van het Rijnlands werken zullen meetbaar en zichtbaar 

worden. Daarnaast wordt het een belangrijk jaar voor Passend 

Onderwijs. Ondanks een grote inzet van veel partijen, blijft dit 

regeringsbeleid in de praktijk weerbarstig en in onze sociale omgeving 

ervaren we een verzwaarde problematiek ten opzichte van veel andere 

regio’s in het land.

We kunnen de toekomst aan!


