
Agenda OVERLEG GMR 

dinsdag 12 maart, 20.00u 

Bestuursbureau INNOVO  

Ruys de Beerenbroucklaan 

Heerlen 

 

                    voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten 

                  secretariaat: 0653526125//GMR@innovo.nl 

Aanwezig: Dagmar Schouteten, Anke Paas, Annemiek Pustjens, Marjolijn van Roon, Sylvia Voeten, 

Hans Dam, Miguel Eijnwachter, Berend-Jan Molijn, Martijn Valk, Ton Verhiel 

Afwezig (mk): Raymond Smeets, Henry Lechner 

 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 20.05u 

 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 
- TV heeft een op 15 februari een gesprek gehad met Hans Bijsmans, voorzitter 

MR Swentibold. Het was een aangenaam en constructief gesprek, waarbij is 

afgesproken, dat van belang zijnde instemmingen en adviezen gedeeld worden. 

De MR van BS Swentibold wil graag proactief acteren met betrekking tot komend 

beleid. 

 

- MR mailadressen: TV heeft een mail (met leesbevestiging) naar alle MR’en 

gestuurd met een aantal vragen die betrekking hebben op het MR mailadres 

MR.naamschool@innovo.nl. Er zijn tot nu 11 reacties binnen van scholen die 

aangeven, dat dit adres werkt en in gebruik is. We besluiten: 

o De directeuren te benaderen om info door te geven. Onder meer op welk 

mailadres de MR bereikbaar is. (actie: secretariaat) 

o Dat we, indien noodzakelijk, het CvB inschakelen om dit thema met de 

directeuren te bespreken. 

o Dat we de vergaderdata als koppel (GMR + CvB en GMR) in de banner 

laten opnemen. (actie: secretariaat) 

 

- Henry is begonnen aan een tweede reïntegratietraject. Hij zal voorlopig nog niet 

aan de vergaderingen deelnemen. 

 

- Uitbetaling vacatie oudergeleding: Bert Nelissen heeft gevraagd of de uitbetaling 

ouders nu goed loopt. Leden kijken het na, mogelijke problemen melden bij het 
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secretariaat. Volgende week koppelt het secretariaat een en ander terug naar het 

CvB. 

 

- TV: controleert accordering reiskosten SV 

 

 

 

3. Kadernota  
Als een van de eerste indrukken van deze Kadernota wordt genoemd, dat het een 

moeilijk leesbaar document is, met veel nieuwe en niet verklaarde afkortingen en met 

een aantal onduidelijke verbindingen van een alinea naar de volgende. 

 

TV en HD gaan in gesprek met Dennis Lymand. Het secretariaat maakt een afspraak. 

GMR-leden formuleren de vragen die HD en TV aan Dennis voorleggen.  

 

Vanuit de vergadering komen al vragen met betrekking tot het “5 gelijke dagen”-

model, de pilot “teambeloning bij laag verzuim”, de keus om sommige kosten 

bovenschools te tillen en andere niet (huisvesting wel, maar inzet ICT en 

expertisepool niet), de afschrijvingstermijnen ICT-materiaal, het weerstands- 

vermogen, de CPO’er en de VVP voor leerkrachten. Het secretariaat werkt de vragen 

verder uit, bundelt deze en stuurt ze naar Dennis.      

 

 

4. Gezamenlijke avond MR-GMR      

4 april is vastgelegd bij van der Valk in Heerlen. Inloop is vanaf 19u, dan volgt een 

presentatie door Henk Nieborg en vanaf va 21.45u is er een informeel gedeelte. Het 

secretariaat draagt zorg voor de berichtgeving naar de aangemelde MR-leden. 

 

 

5. I-pads          

- De in 2012 aangeschafte IPads zijn zwaar verouderd en worden noodgedwongen 

niet meer ingezet voor de vergaderingen. Er blijkt wel behoefte bij een groot 

aantal leden om toch een apparaat ter beschikking te hebben voor het GMR-

werk. Zeker nu we ook meer en meer gebruik maken van een gezamenlijke 

opslag van documenten en stukken in de cloud.  

- Sylvia, Annemiek, Anke, Hans, Martijn, Marjolijn, Dagmar geven aan graag 

gebruik te maken van een mogelijk nieuw apparaat. 

- Besluit: we stappen over op chromebooks. (Goed voorbeeld zijn de books die op 

Cortemich gebruikt worden.) 

- Het secretariaat vraagt informatie bij Jordy 

- MvR: we moeten wel blijven oefenen met het nieuwe systeem. Graag de 

volgende keer de vergaderstukken ook per internet toegankelijk maken. 

 

 

6. Verkiezingen 2019        

Dit jaar loopt alleen de periode van Henry Lechner af. Er zal een verkiezingstraject 

opgezet moeten worden voor één nieuwe ouder, waarbij Henry zich ook weer 

kandidaat kan stellen. Na de meivakantie wordt de campagne in gang gezet. 



Wel dienen we in het komend schooljaar op tijd te beginnen met een wat groter 

opgezette verkiezingsronde. Er is een behoorlijk grote uitstroom, mede omdat Miguel 

een jaar eerder dan zijn zittingsperiode vertrekt (dochter van de basisschool). De 

andere “uitstromers” zijn dan Berend-Jan, Marjolijn, Ton, Sylvia en Dagmar. 

 

 

7. GMR-leden koppelen aan beleidslijnen INNOVO    

Een aantal jaren geleden zijn we afgestapt van de commissies en hebben we 

interesses en competenties van GMR-leden gekoppeld aan de beleidslijnen van 

INNOVO. In de praktijk is er wel sprake van een basis, maar zijn er, behalve de lijn  

“Onderwijs anders organiseren” geen vaste koppelingen. We besluiten, dat het wel 

goed is dat de basis helder is. Het secretariaat maakt een nieuwe opzet die ook 

gerelateerd aan de nieuwe benamingen van de beleidslijnen. 

 

 

8. Notitie Onderwijs en ICT Focus 2025     

ICT binnen INNOVO leidt tot een stevige discussie binnen de GMR. Vanuit de 

informatie die we nu hebben, zijnde 

- de genoemde notitie 

- het gesprek met Ton Giessen aangaande die notitie en het verslag daarvan 

- informatie over de dagelijkse praktijk van de ICT-afdeling zowel binnen het 

bestuursbureau als op de scholen 

- gesprekken met de I-coaches 

 

vraagt de GMR zich af of INNOVO wel een realistisch beleid in deze voert. De notitie 

is ambitieus, maar competenties, capaciteit en tijd lijken te ontbreken.  

Al in een mail van 6 februari 2019 aan het CvB heeft de GMR aandacht gevraagd 

voor de positie en salariëring van de ICT’ers. Nu wil zij nog en stap verder gaan en 

besluit vanuit een proactieve benadering en uitgewerkt initiatief aan het CvB voor te 

leggen.  

 

Ook vanuit het verslag blijven een aantal onduidelijkheden, die toch weer voorgelegd 

zullen worden: 

- de veiligheid van het netwerk is belangrijk. Dit duurt lang! De GMR blijft monitoren 

(opnemen in de actielijst) 

- de positie van de I-coaches blijven we volgen (eveneens opnemen in actielijst) 

- We willen kinderen kritisch leren omgaan met internet, maar hoe doen we dat en 

wat moeten we ze bijbrengen 

- De GMR vindt het belangrijk, dat de basisvaardigheden helder en duidelijk 

benoemd en omschreven worden. Uiteindelijk moet daaruit een lijn ontstaan. 

- In de notitie staat een overzicht van wanneer onderdelen ingezet worden. Dat 

mag duidelijker. 

- Moet INNOVO niet eens nadenken over een manager/bestuursadviseur ICT. 

Iemand die het onderwijs wel kent, maar geen leraar is, die ICT erbij doet. 

- Is de inzet van MBO’ers voor de dagelijkse, praktische problemen een 

mogelijkheid die overwogen kan worden? 

- MV komt met het voorstel om contacten te leggen met de ICT Campus in 

Heerlen. 



 

9. Actielijst GMR 

TV vult aan conform afspraken in deze vergadering gemaakt. 

      

 

10. Rondvraag en sluiting  

- SV: vraagt naar de mogelijkheid om een half uur eerder beginnen? Besluit: 

Volgende vergadering 19.30u 

- APa: vraagt naar de vragenlijst voor de MR-bezoeken. A: Deze is rondgestuurd. 

- MV: vraagt naar het standpunt van INNOVO inzake de staking. A: INNOVO heeft 

de keuze bij de scholen gelegd. Het CvB is gen voorstander. MV: levert toch voor 

ouders een probleem op. 

- ME: kinderen thuis laten voor studiedagen, stakingen of i.v.m. vervangings- 

probleem is “normaal”. Echter als de ouder één keer iets wil, waarbij het kind en 

dag(deel) uit school is, wordt in de regel moeilijk gedaan. Dat komt bij ouders 

vreemd over. 


