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Inleiding 
 
Afgelopen schooljaar heeft de GMR ervoor gekozen om te gaan werken met 
een vernieuwde aanpak. De aanleiding hiervan was een ambitiegesprek in 
schooljaar 2020- 2021. Dit ambitiegesprek zorgde voor een aantal 
aandachtspunten, waaronder een andere kijk op vergaderen, duidelijker in 
kaart brengen van de speerpunten van de GMR, het belang van communicatie 
met MR`en en meer betrokken willen worden in het beleid van Innovo. Tijdens 
dit proces viel vaak het woord communicatie.  
 
Afgelopen schooljaar hebben we hard gewerkt om zichtbaarder te zijn in de organisatie en 
met de leden van de GMR te werken aan onze eigen professionalisering.  We hebben veel 
wisselingen in samenstelling van de GMR doorgemaakt wat het proces lastiger maakte. 
Toch zijn we erin geslaagd om stappen te zetten en zichtbaarder te zijn binnen de 
organisatie.  
 
In dit jaarverslag nemen we u mee in dit proces. Mochten er vragen ontstaan na het lezen 
van dit verslag kunt u mailen naar gmr@innovo.nl. 
 
Namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Innovo, 
 
Marjolijn van Roon 
Secretaris GMR Innovo 
 
 
 
 
 

Vergaderingen 
 
De GMR vergadert ongeveer een keer per maand. Dit noemen we een 
interne vergadering. De interne vergaderingen worden afgewisseld met 
een overlegvergadering met het CvB. Voor de vergaderingen met het CvB vindt altijd een 
vooroverleg plaats tussen het dagelijks bestuur (voorzitter en secretariaat) van de GMR en 
het CvB. Tijdens dit overleg wordt besproken welke punten er op de agenda komen tijdens 
de overlegvergadering. De agendapunten voor de interne vergadering worden vastgesteld 
door de agendacommissie. Deze bestaat uit de secretaris van de GMR en een ouderlid van 
de GMR. De bestuurssecretaris van Innovo en secretaresse van het CvB hebben nauw 
contact met de agendacommissie om punten aan te dragen of te verduidelijken.  
Aan het begin van het schooljaar vergadert de GMR met het CvB en de RvT. Dit is een 
themabijeenkomst waarin afwisselend door de verschillende gremia onderwerpen worden 
aangedragen. Op het einde van het schooljaar vergadert de GMR ook met de RvT. Dit is een 
afsluitende vergadering waarin teruggekeken wordt naar het afgelopen schooljaar en 
vooruitgekeken naar het nieuwe schooljaar. We hebben afgesproken dat we komend 
schooljaar deze vergadering rond maart gaan plannen, zo is er meer ruimte om de 
besproken items op te pakken.  
Verder nemen leden, zowel personeelsleden als ouderleden, van de GMR deel aan 
commissies om bepaalde onderwerpen te bespreken met beleidsmedewerkers van het 
servicebureau. Voorbeelden van deze commissies zijn de Kadernota, de begroting, ICT enz.  

mailto:gmr@innovo.nl
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Besluiten en aandachtspunten 

  
 
September 2021:  
   

• Welkom nieuwe leden en afscheid oude leden tijdens etentje.  
• Deelgenomen aan de welkomstbijeenkomst voor nieuw personeel binnen Innovo. 

Uitleg gegeven over medezeggenschap en de GMR. Werving van nieuwe 
personeelsleden. Dit heeft geresulteerd in 1 nieuw lid.  

• Teams aangemaakt en ingericht; nieuwe tegel gemaakt voor contact zowel tussen 
mr`en als tussen de GMR en de mr`en.  

• Actuele gegevens uitgevraagd aan MR`en; updaten van ledenbestand. 
• Verkiezingen uitgezet voor nieuwe leden GMR, zowel ouderleden als 

personeelsleden.  
• Update functiehuis; vertraging functieomschrijving CPO en aanpassing ondersteuner 

a en b. Ook is er een nieuwe functieomschrijving bijgekomen, namelijk teamleider vso 
en ib so. We worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  

• Jaarplanning gemaakt en afgestemd met bestuurssecretariaat. Voortaan werken we 
met een voorraadagenda.  

• Bepalen en route van coaching voor de GMR. 
• Inrichting vernieuwd secretariaat: overgang naar Teams (documenten) en zorgen 

voor maandelijkse update in Sharepoint.  
• Oudervergoeding leden GMR wordt niet aangepast. 
• Communicatie wordt dit schooljaar verder uitgewerkt in een actueel 

communicatieplan opgepakt door commissie.  
• Vergaderingen deze maand: 1 interne vergadering (opstart 

schooljaar), driehoeksvergadering met RvT, GMR en CvB waarin we de doelen voor 
dit schooljaar besproken hebben.  

  
  
Oktober 2021:  
   

• Resultaten verkiezingen GMR; 1 nieuw ouder lid en 3 nieuwe personeelsleden.  
• Buddy systeem voor nieuwe leden opgezet. Deze leden zijn ook gekoppeld aan de 

clusters en aanspreekpunt voor de mr`en van dat betreffende cluster.  
• Nieuwe opzet vergaderingen wordt positief ontvangen. De agendastructuur en 

overlegstructuur zijn aangepast. De agendacommissie is gevormd en gaat aan de 
slag.  

• Bestuurlijke visitatie (twee leden van de GMR hebben hieraan deelgenomen). 
Resultaten komen later. Ook de rapportage hiervan wordt gedeeld met de GMR.   

• Jaarverslag Innovo wordt bekeken en positief ontvangen door de GMR. 
Voor Mr`en een tip om de organisatie beter te leren kennen.  

• NPO arbeidsmarkttoelage die vastgesteld is door de overheid wordt toegelicht. Dit is 
een overheidsbeslissing.  

• Profielschetsen van de RvT worden aangevuld met opmerkingen vanuit de GMR.  
• Beloningsbeleid binnen Innovo wordt kort toegelicht en komt terug in november.  
• Huisvestiging SEB wordt toegelicht. Er wordt besloten een enquête uit te zetten naar 

leden van het SEB. Hoe ervaren zij dit? 
• Functiehuis: cpo `ers worden gevraagd naar hun idee over de functieomschrijving 

d.m.v. enquête. Er is een apart overleg geweest met een beleidsmedewerker waarin 
uitgevraagd werd naar de communicatie en de procedure. De PGMR zal voortaan 
eerder en beter meegenomen worden.  

• N.a.v. clusterbezoeken GMR- MR komt er een informatieblad over het werken in 
clusters opgesteld door het CvB. De GMR zal zorgen voor verspreiding. Ook komt er 
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een lijst met activiteiten per cluster. Deze zullen ook gedeeld worden in de tegel van 
Teams.  

• Jaarverslag GMR: opgesteld, besproken en verspreid.  
• Innovo monitor ontvangen; ter informatie.  

  
November 2021:  
   

• Aftredend: ambtelijk secretaris. Deze was tijdelijk in dienst om de overgang te 
verzorgen naar het vernieuwde secretariaat (twee personeelsleden binnen de GMR).  

• Aanpassingen gemaakt binnen het vernieuwde secretariaat. 
• Oppakken speerpunten GMR en inrichten commissies voor dit schooljaar.  
• Rapportage AVG en privacy wordt toegelicht in de commissie ICT. De GMR wordt 

over een halfjaar weer verder ingelicht over de stand van zaken.  
• BAC voor leden RvT; deelname vanuit de GMR met twee leden. 
• Vooroverleg kadernota met controller, samenvatting gestuurd naar de gmr- leden  
• Voorzitters mr`en aanpassen aan clusterlijst   
• One Note actielijst aangepast  
• Mail OPR gedeeld met achterban  
• CNV partnerschap verlengd  

 
December 2021:  
  

• Onderschrijving van brief vanuit GMR Kom Leren m.b.t. arbeidsmarkttoelage. We 
geven met meerdere GMR`en een krachtig signaal af naar de overheid (gedeeld via 
de tegel in Teams). 

• Terugkoppeling enquêtes cpo`er en SEB. Deze zijn besproken met de 
bestuurssecretaris en de leden van de GMR en antwoorden worden meegenomen in 
het instemmings-/ adviesverzoek.   

• Vierjaarlijks inspectiebezoek; gesprek met inspecteurs en GMR over onderzoek naar 
bestuur en scholen (onderzoeksplan).   

• Instemming uitvoeringsnotitie beloningsbeleid met de opmerking: Deze 
uitvoeringspositie 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. 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 januari. Getallen die 
we willen zien zijn absolute en relatieve getallen van de gehele populatie binnen 
de organisatie.   

• Functiehuis ondersteuner A en B, teamleider VSO, Ib`er SBO/ SO zijn voor akkoord. 
Er is een extra overlegmoment geweest op maandag 13 december met de 
personeelsgeleding van de GMR over de voortgang. Alle vragen zijn beantwoord en  
adviezen vanuit de GMR worden meegenomen.  

• Afstemming facilitering secretariaat GMR met CvB.  
• Ombudsman voor GMR- leden verkennen (buiten vertrouwenspersoon om). 
• Leden gekoppeld aan thema`s (staan nu ook in het activiteitenplan).   
• Coachingstraject; partij gevonden in januari zal er een kennismakingsgesprek 

plaatsvinden.  
• Boekjes WMS zijn besteld en worden uitgereikt aan de leden (Tip voor de MR, is 

gedeeld via het Teams kanaal).   
  
 
 
 
Januari 2022:  
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• Werkplan/ activiteitenplan aangepast aan huidige situatie  
• Forms uitgezet naar achterban over meedenken profiel nieuwe bestuurder. 

Resultaten worden meegenomen door de leden van de GMR die in de BAC zitten.   
• Verkiezingen GMR- leden opgepakt. We hebben gekozen voor de vorm van een 

mindscape.  
• Actiepunten lopen nu ook vanuit IBABS. Per vergadering maakt iemand een lijst met 

actiepunten. Deze persoon wordt vooraf aan de vergadering gekozen.  
• Profiel bestuurder CVB voorzien van feedback.   
• Het punt imago medezeggenschap krijgt een vervolg. We starten met een 

bijeenkomst over veiligheid in de breedste zin van het woord. Bijeenkomst voor mr`en 
die willen meedenken wordt georganiseerd.   

• We merken dat de vergaderingen met het CVB erg vol staan. We gaan thema`s eruit 
halen en vooraf bespreken met de beleidsmedewerker en GMR- leden die aan dit 
onderwerp gekoppeld zijn. Een eerste aanzet volgt. We pakken dit ook op in de 
nieuwe voorraadagenda van volgend jaar.   

• De reactie op de brief over de markttoeslagbijdrage vanuit de overheid wordt gedeeld 
met de achterban. Deze brief hebben we enige tijd geleden besproken en 
ondertekend samen met GMR`en uit Limburg.  

• Er zijn twee leden voor de RVT gevonden. De officiële terugkoppeling volgt nog.  
• Instemming GMR; toepassen van ruimte in het protocol om een uitzondering te 

maken op quarantaineregels.   
  
Februari 2022:  
  

• Vervolg verkiezingen GMR. Er is gekozen voor een andere vormgeving. Deze is 
verspreid onder mr`en, scholen en directeuren.    

• Nieuwe structuur is geëvalueerd. Tevreden over samenwerking GMR en SEB.   
• Kennismakingen nieuwe bestuurssecretaris.  
• Voorbereiding thema bijeenkomst GMR- MR over veiligheid in en rondom scholen.   

  
Maart 2022:   
  

• Functie CPO mee ingestemd. 
• Kadernota positief advies afgegeven door GMR. Er worden een aantal zorgen geuit.   

De afdrachtspercentages met name in (v)so baart ons zorgen. De gevolgen van 
passend onderwijs worden steeds zichtbaarder. De verevening heeft een groot effect 
in deze regio. Deze knelpunten en zorgen worden samen met het CvB en de scholen 
opgepakt. De GMR monitort deze ontwikkeling en wilt op de hoogte gehouden 
worden van de ontwikkelingen m.b.t. de afdrachtspercentages en de gevolgen van 
passend onderwijs.   

• Vergaderingen met CvB worden anders ingericht. Minder onderwerpen en meer 
ruimte voor dialoog.  

• Themabijeenkomst veiligheid; verslag gedeeld met achterban. Zeer zinvolle 
bijeenkomst. Verslag ook gedeeld met CvB. Vervolg staat op voorraadagenda 2022- 
2023.  

• Aanzet gemaakt mr-statuut/ mr- huishoudelijk reglement door bestuurssecretaris.  
  
April 2022  
  

• Verkiezingen GMR.  
• Coaching voor de GMR- leden. We hebben gekozen voor twee bijeenkomsten. De 

eerste bijeenkomst staat in het teken van het bespreken van ieders verwachtingen 
binnen de GMR.  
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• Voorbereiding thema- avond voor mr`en in Auberge de Rousch. Deze avond staat 
ontmoeten centraal (in de clusters tussen de MR`en en mr`en – GMR). Ook de basis 
van de medezeggenschap krijgt een plaats.   
 

Mei 2022  
  

• Thema- avond 10 mei voor alle mr`en. Avond was een succes. We hebben veel 
informatie bij elkaar opgehaald.  

• Delen van documenten met MR `en (bevoegdheden, vergaderstructuren) via de mail 
en Teams.  

• BFP; akkoord met volgende opmerking: 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. Opmerkingen/vragen:  
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. 
 
Begroting; akkoord met volgend advies: 
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. Deze vragen zijn gedeeld. 
Samengevat: de commissie stelt voor de begroting goed te keuren, 
met enkele aanvullende vragen op basis van voortschrijdend inzicht. 
 

  
Juni 2022  
  

• Bekendmaking uitslag verkiezingen oudergeleding (resultaat 4 nieuwe ouderleden). 
Er hebben zich geen nieuwe personeelsleden aangemeld. Dit staat hoog op de 
agenda en zal volgend jaar ook meteen opgepakt worden.  

• Coaching GMR (tweede coachingsavond). Deze avond staat in het teken van de 
leden en wat ieders talent is. Hoe zitten wij als team in elkaar? En hoe halen e het 
beste uit eenieder? 

• Opstellen jaarplanning komend schooljaar GMR (oppakken van nieuwe 
vergaderstructuur in blokken met een repeterend karakter) 

• Bespreken huishoudelijk reglement en statuut; vaststelling volgt. 
• Vergadering Rvt- GMR (terugblik op afgelopen schooljaar). 

  
Juli 2022  
  

• Aanpassing website Innovo (gedeelte GMR).  
• Bedankje namens de GMR naar het SEB voor de samenwerking afgelopen jaar.  
• Bijwerking rooster van aftreden.   
• Opzetten eerste vergaderpunten nieuw schooljaar en bijwerken voorraadagenda voor 

komend schooljaar.  
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Samenstelling 

 
In het schooljaar 2020  - 2021 bestond de GMR uit de volgende leden. 
 

Naam Geleding Functie 

Anke Paas Personeel Secretaris 

Annemiek Pustjens Personeel  

Marjolijn van Roon Personeel Secretaris 

Peter Reumkens Personeel  

Michelle Korbmacher Personeel  

Monique Buskens Personeel  

Dagmar Schouteten-Moonen Ouder Voorzitter 

Martijn Valk Ouder  

Daan Werts Ouder  

Susan Schreurs Ouder  

Berend Jan Molijn Ouder  

 
Gedurende het schooljaar zijn Anke Paas en Annemieke Pustjens gestopt binnen de GMR.  
Per 1 augustus 2021 hebben Dagmar Schouteten, Martijn Valk en Berend Jan Molijn de 
GMR verlaten i.v.m. hun kinderen die de basisschool verlaten. N.a.v. hun naderend vertrek 
zijn er verkiezingen georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in 4 nieuwe ouderleden. 
We zijn nog steeds op zoek naar leden voor de personeelsgeleding. 
 
 
Rooster van aftreden per 1 augustus 2022 
 
Vanwege de vele wisselingen gedurende het schooljaar is het rooster van aftreden per 1 
augustus 2022 toegevoegd.  
 

  Achternaam  Voornaam  P / 
O  

Start-
datum  

Aftreed-
datum  

Tweede 
termijn  

Aftreed-
datum   

extra  

1  Roon, van   Marjolijn  
  

P  01-08-
2016  

31-07-
2020  

01-08-
2020  

01-08-
2024  

  

2  Werts  Daan  
  

O  01-08-
2020  

31-07-
2024  

      

3  Korbmacher  Michelle  
  

P  01-08-
2021  

31-07-
2025  

    Vacature vrij  

4  Schreurs  Susan  
  

O  01-08-
2021  

31-07-
2022  

01-08-
2022  

01-08- 
2026  

Vacature vrij  

5   Reumkens  Peter  
  

P  01-11-
2021  

31-07-
2025  

    Vacature vrij  

6   Buskens  Monique  
  

P  01-11-
2021  

31-07-
2025  

    Vacature vrij  

7  Breda, van  Ralph  
  

O  01-08-
2022  

31-07-
2026  

    Volgt Martijn op  

8  Lee, van der  Jacqueline  
  

O  01-08-
2022  

31-07-
2026  

    Volgt Dagmar op- 
> vacature vrij  

9  Meessen   Jos  
  

O  01-08-
2022  

31-07-
2026  

    Vacature vrij  

10  Spork  Rick  
  

O   01-08-
2022  

31-07-
2024  

    Volgt Berend jan 
op  
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Vooruitblik schooljaar 2022- 2023 
 
De GMR gaat komend schooljaar werken met een 
vernieuwde vergadercyclus. Deze vergadercyclus bestaat uit 
5 blokken van ongeveer 8 weken. Zo is er onder andere meer 
tijd om vergaderingen voor te bereiden en is er meer ruimte 
voor commissies/ werkgroepen om overleggen te plannen. 
Deze blokken hebben een repeterend karakter (zie werkplan/ 
activiteitenplan 2022- 2023). Eind van komend schooljaar 
zullen we deze werkwijze evalueren en eventueel bijstellen.   
 
De speerpunten en commissies zullen in de nieuwe samenstelling van de GMR opnieuw 
bekeken en geformuleerd worden. Een aantal zaken nemen we mee uit afgelopen jaar. Een 
daarvan is het speerpunt communicatie. Dit speerpunt zal nog verder uitgewerkt worden in 
een vernieuwd communicatieplan (eerste aanzet is gemaakt). Met behulp van ICT wordt 
gewerkt aan makkelijkere en betere contacten met de MR’en in de clusters en tussen de 
mr`en en de GMR. Zo kunnen we de achterban gemakkelijker bereiken en de contacten 
intensiveren. Er zal wederom een themabijeenkomst door de GMR worden georganiseerd 
voor alle MR’en en zijn we van plan om meer te gaan werken met digitale enquêtes.  
 
Ook zal er gewerkt blijven worden aan de professionalisering van de GMR- leden, waar we 
afgelopen schooljaar met de coaching gestart mee zijn. Extra aandacht zal er zijn voor de 
nieuwe leden. Zij zullen meegenomen worden in de stukken en bijgepraat worden in de 
commissies, zodat ze snel meer inzicht krijgen in de materie. De CNV-Academie blijft 
ondersteuning bieden wat betreft het lezen en beoordelen van financiële stukken, zoals 
bijvoorbeeld de Kadernota, de Begroting en de Jaarrekening. Ook kunnen we altijd vragen 
stellen en trainingen via de vakbond volgen.  
 
Werving van nieuwe personeelsleden voor de GMR blijft de volle aandacht hebben. Ook het 
actief zoeken naar een tweede secretaris blijft een prioriteit. We hopen dat we komend jaar 
op volle sterkte aan de slag kunnen gaan.  
 
 
 
 

 


