
VERSLAG OVERLEG CvB GMR 

Dinsdag 2 april 2019,  

19.30u – 21.30u 

INNOVO-vergaderzaal 1,  

Ruys de Beerenbroucklaan 29a, 

6417 CC  Heerlen 

 

                   Voorzitter: mevr. Dagmar Schouteten 

                 Secretariaat: 0653526125//GMR@innovo.nl 

 

 

Aanwezig: Anke Paas, Annemiek Pustjens, Marjolijn van Roon, Dagmar Schouteten (vs.), Hans Dam, 

Miguel Eijnwachter, Erik Heijdendael (SEB), Berend-Jan Molijn, Bert Nelissen (CvB), Raymond 

Smeets, Martijn Valk, Ton Verhiel (secr.) 

afwezig mk: Sylvia Voeten, Nicole van Wolven (CvB), Henry Lechner, 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30u en heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen en agendavaststelling 

- Henry Lechner heeft aangegeven, dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. 

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Terugblik en stand van zaken rondom de AVG     

- Terugblik: INNOVO is gestart met inventariseren en bewust maken. De 

benodigde stukken (regelingen, voorbeeld- en modelteksten) zijn opgesteld en 

tijdig gedeeld. De I-coaches zijn geïnstrueerd en hebben binnen de scholen 

gesignaleerd en aangegeven waar knelpunten liggen.  

- Stand van zaken: Mevr. Monique Soons, expert op het gebied van privacy-

security, is aangetrokken om een data impact assessment door te voeren.  

- Via Sivon (een initiatief van en voor schoolbesturen in het PO en VO) zal een 

functionaris gegevensbescherming ingehuurd worden. Dit proces wordt in gang 

gezet.  
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- De I-coaches blijven alert en houden de ontwikkelingen in de scholen in de gaten. 

Zij delen hun bevindingen met directeuren en teams. 

- RS: Is er beleid op app-groepen van een klas? 

o Er is geen specifiek beleid op het gebruik van de app in scholen. Het 

advies is goed na te denken voordat je met leerlingen appt en zorg dat 

een collega meekijkt in de groep. Tevens wordt scholen geadviseerd een 

goed ouderportaal te ontwikkelen. 

 

 

4. Evaluatie “teambeloning bij laag verzuim”      

In oktober is in het gezamenlijk overleg gesproken over het initiatief 

“teambeloning bij laag verzuim”. Conform afspraak in dat overleg is het 

onderwerp weer op de agenda geplaatst om te kijken naar de eerste effecten van 

de regeling. Vastgesteld kan worden, dat: 

o het overgrote deel van de scholen (26/27) in kwadrant 1 (het groene) zit.  

o de  beloning nu twee keer is uitgedeeld, waarbij de cijfers van HSC 

leidend zijn geweest en er een keer ca. 18.000,- en een keer ca. 20.000,- 

is gegeven. 

o de reacties van de directeuren over het algemeen positief zijn 

o het verzuim daalt. Enige causaliteit tussen deze beloning en het dalen van 

de verzuimcijfers is lastig aan te tonen.    

 

Het CvB wil nog graag wat ervaringen opdoen. Het initiatief na een jaar (vier 

kwartalen) opnieuw op effecten, noodzakelijkheid en succes evalueren. 

 

- AP: Is het niet jammer, dat geld (budget is 100.000,-) aan dit soort kleinigheden  

opgaat?  

A: Nee, integendeel. Het is een aardigheidje en kleine gebaren hebben vaak 

een ruime impact. 

- APa: Genoemd is, dat gehoopt wordt dat deze beloning de dialoog over verzuim 

stimuleert (notulen 2 oktober 2018)?  

A: Uiteraard juichen we het toe, wanneer binnen een school goed op elkaar 

gelet wordt, er zorg voor elkaar bestaat en dit ook besproken kan worden. Dit 

initiatief is absoluut niet bedoeld als lokkertje om met elkaar over verzuim en 

wie, waarom verzuimt te praten.  

- TV: welke acties worden ingezet in scholen die in het rode kwadrant zitten?  



A: Deze scholen krijgen een intensieve begeleiding vanuit INNOVO, waarbij 

de situatie per school bekeken wordt. 

 

Gezamenlijk maken we de afspraak, dat 

1. we het initiatief nog twee kwartalen laten doorlopen. 

2. het CvB de directeuren bevraagd over de inzet van de gelden en 

3. bij de scholen in het rode kwadrant gekeken wordt, waarom hier geen 

beloning uitgedeeld kan worden. 

Begin schooljaar nogmaals gezamenlijk bespreken. (secretariaat GMR plaatst 

onderwerp op de agenda en op de actielijst.) 

 

 

5. Kadernota           

Naar aanleiding van de Kadernota 2019-2020 hebben Hans Dam en Ton Verhiel een 

gesprek gehad met Dennis Lymandt. In dat gesprek zijn veel vragen naar 

tevredenheid beantwoord. Dit jaar zijn er veel aanpassingen op financieel gebied. Dit 

wordt mede veroorzaakt door regelingen en gelden vanuit het ministerie zoals de 

werkdrukgelden, veranderde salarisschalen, een nieuwe gewichtenregeling etc. 

Open staan nog een aantal vragen ten aanzien van het “5 gelijke dagen”-model en de 

redenen die aan de keuze om huisvesting wel en de inzet vanuit de expertisepool en 

van de I-coaches niet bovenschools te trekken. 

 

“5 gelijke dagen”-model: 

Het CvB ziet voordelen in het “5 gelijke dagen”- model. Het model kan bijdragen aan 

vermindering van werkdruk door ruimte te creëren voor fatsoenlijke pauzes en 

overleg. Dat betekent echter niet, dat dit model al als voldongen feit voorligt. 

Integendeel! Het CvB gaat uit van de wensen van de directeuren, die op dit moment 

in hun eigen school het draagvlak ervoor onderzoeken. Pas als vanuit het INNOVO-

beraad de wensen bekend zijn, wordt gekeken naar vervolgstappen. De scholen 

hebben de lead in deze. In Treebeek en Schimmert draait dit model als proef. Er zijn 

ook scholen (Tarcisius en Eikenderveld), die weer van het model afgestapt zijn. 

INNOVO gaat niet van bovenaf opleggen. 

  

 

 



 Keuze bovenschools: 

Onderliggende gedachten zijn de mate waarop directeuren invloed kunnen uitoefenen 

en de druk die een post op de schoolbegroting kan leggen.  

Is de school gevestigd in een oud, aan renovatie toe zijnd gebouw of zit je als school 

in een modern, nieuw schoolgebouw. In het eerste geval zal een directeur zich ook 

bezig moeten houden met de verbouwing van de school en daar gelden voor moeten 

reserveren, in het andere geval hoeft er nauwelijks of geen geld aan uitgegeven te 

worden. Dat drukt onevenredig op de begroting va scholen. Vandaar de keuze dit 

bovenschools te trekken. 

 

In het geval van expertise en I-coaches heeft iedere school een basispakket van 40 

uur. Daarboven komt de inzet van de externe leverancier, die veel problemen op 

afstand verhelpt. Het is aan de directeur om te bepalen, hoeveel extra inzet hij nodig 

heeft c.q. wil inzetten. Dat moeten we niet van bovenaf regelen. Er is daarom een 

standaardtarief voor die extra inzet berekend. 

Bij de inzet van de I-coaches zien we wel een verschuiving van louter technische 

vragen naar meer inhoudelijke onderwerpen. Het aspect training/coaching door de I-

coaches wordt belangrijker. 

AP: In het kader van werkdrukvermindering zouden meer taken bij de I-coaches 

kunnen liggen. Nu zijn er nog veel leerkrachten die zich ook met ICT bezighouden 

(met name bij de meer dagelijkse problemen). 

A: De inzet van de I-coaches wordt bepaald door de vragen vanuit de school. 

Een analyse van de vraagstelling van de scholen kan mogelijk leiden tot een 

optimalere inzet van de I-coaches. Er is dan ook meer zicht op wanneer extra 

inzet nodig is. 

RS: In plaats van een standaardbedrag zou ook per school naar een kostprijs 

gekeken kunnen worden. Bijvoorbeeld grote scholen versus kleine scholen? 

A: in de standaardprijs zijn meerdere facetten meegenomen. In bekostiging 

krijgen kleine scholen veelal meer geld dan grote scholen. Op basis van de 

gelden die binnenkomen is gekozen voor een standaardprijs.  

 

 

 



6. Stand van zaken werving en selectie 

INNOVO heeft stevig ingezet op het binnenhalen van nieuw personeel. Er zijn 

inmiddels 19 nieuwe leerkrachten aangenomen en zitten er nog 20 in de 

selectieprocedure. Ook zijn er 17 onderwijsondersteuners aangenomen en zijn de 

LIO-krachten actief benaderd. Het project Doornroosje begint vruchten af te werpen 

en worden de flexforcers bijna allemaal ingezet in de scholen. Zij krijgen hierbij een 

lichte voorrangspositie. 

Ten aanzien van zij-instromers zijn afspraken met de PABO gemaakt en zijn er 

gesprekken gevoerd, waarin duidelijk is aangegeven, wat er verwacht wordt en welke 

belasting (werk en studie) de instroom zal vragen. Op dit moment denken we voor 

volgend schooljaar nog 30 tot 40 mensen nodig te hebben. 

                

- APa: Mogen de werkdrukmiddelen ook ingezet worden voor vakleerkrachten? 

o A: Zeker. Ook een evenementencoach, die Sinterklaas, Carnaval en zo 

meer organiseert is mogelijk. De clustervorming kan dit geheel versterken 

door middel van uitwisseling en gezamenlijk inhuren. 

 

- APa: Mag een onderwijsondersteuner de klas overnemen? En mag een school bij 

gebrek aan vervanging een klas naar huis sturen? 

o A: Ja, incidenteel kan dit. INNOVO heeft hiervoor wel duidelijke spelregels 

afgesproken. Daarbij is het goed om te bedenken, dat de OO niet het 

“werkdruk verlichtend” maatje van de leerkracht is.  

o A: Ja, de school kan de afweging maken om een klas naar huis te sturen. 

Ze moet dit wel melden en het is echt de allerlaatste oplossing. 

 

- APa: geldt voor de OO dezelfde opslagfactor als voor leerkrachten? 

o A: De OO geven samen met de andere teamleden vorm aan onderwijs. 

Voor hen geldt dezelfde opslagfactor. 

 

- AP: hoe zorgen we ervoor dat alle nieuwe leerkrachten gelukkig en blij zijn in hun 

werk. Idee: extra begeleiding in vorm van een maatje.  

o A: we doen dat al vanuit de Flexforce. De flexforce is nu leeg, maar we 

handhaven de uren voor de directie van de flexforce, zodat we alle nieuwe 

collega’s een optimale begeleiding kunnen bieden. Van belang is 

“maatwerk bieden” om mensen te binden en om goed werkgeverschap uit 

te stralen. 

 



Op verzoek van de directeuren zal INNOVO een aantal kaders/richtlijnen geven 

inzake het werkverdelingsplan. Invulling van het aspect “overige zaken” ligt 

helemaal bij de scholen. 

 

We moeten aandacht houden voor de zorgkant. In onze regio neemt de vraag 

naar jeugdhulp toe. We moeten dan ook goed blijven letten op de kracht van de 

leerkracht.  

     

7. Vakantieregeling         

De periode van de meivakantie tot de zomervakantie (schooljaar 2019-2020) is lang. 

Lang voor kinderen en personeel. De schoolbesturen PO hebben een alternatief 

voorgelegd aan de commissie. Dit alternatief is niet overgenomen. We volgen dus het 

advies. Voor het schooljaar 2020-2021 gaan we dit thema wel evalueren aan de PO-

tafel. Vraag is in hoeverre de samenwerking en de gelijke afstemming met het VO 

overeind moet worden gehouden. 

 

 

8. Rondvraag 

TV: vanuit de MR van de BS De Horizon is een vraag binnengekomen over de 

bestemming van de gelden die ingehouden zijn op de salarissen van de stakende 

werknemers. De MR vraagt of deze gelden ten gunste van de school komen. 

 A: Een goede vraag die nog niet eerder is gesteld. Het CvB komt erop terug. 

 

 

 


