Notulen 146e vergadering van de GMR van INOS op 21-01-2019
Locatie: INOS bestuursburo
Personeelsgeleding

Aanwezig
ja/nee

Oudergeleding

Aanwezig
ja/nee

Marja de Bie
Amanda Halbesma
Jorinde Jelles
Sjors van Liempt
Inge Meessen
Mireille Willemen

Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja

Vivian van Alem
Harold Bovelander
Aernoud Jongepier
Coen de Lange
Jan-Willem Thoen
Robin de Vos
Wouter de Wit

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Notulist: Petra Haverman
Overige aanwezigen: n.v.t.

1. Overleg werkgroepen
Overleg door de GMR-werkgroepen P&O, Financiën en Onderwijs. INOS-medewerkers zijn vrij
om zich hierbij aan te sluiten.
2. Agenda & Mededelingen GMR
De agenda is akkoord.
Uit vragen die we vanuit MR’en ontvangen lijkt het erop dat MR’en moeite hebben om de
juiste beleidsstukken te vinden. Hiervoor kunnen we ze verwijzen naar het INOS-Plein naar
het kopje publicaties→protocollen/beleid/privacy en de CvB besluitenlijsten. In het
vooroverleg nemen we mee dat het overzicht vollediger en explicieter kan.
Actie 146.2

3. Kwaliteitskader
De wg. Onderwijs heeft een toelichting gehad over de kwaliteitswijzer. Een manier
voor de werkgroep om mee te kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Jammer
genoeg waren de gegevens geanonimiseerd in tegenstelling tot vorig jaar.
De werkgroep heeft een positief beeld van de manier waarop de scholen hier mee
om gaan. Er zijn geen scholen met een onvoldoende.
Tweemaal per jaar gaan de IB-ers met elkaar in overleg over Leren van data en
geven ze elkaar adviezen. Het is een gedegen proces. De vraag is in hoeverre de
informatie ook teruggekoppeld wordt naar de MR’en.
De werkgroep vraagt na hoe de kwaliteitswijzer ingezet wordt in het SO.
De rol van het SWV komt summier naar voren; en de wg. wil meer inzicht in de
gelden vanuit het SWV en overige subsidies. Hoeveel geld gaat er naar welke school
en wat biedt de school hiervoor aan. Krijg je op school a hetzelfde aanbod als op
school b.
Actie146.3.1, 146.3.2
4. Herziening (G)MR-reglement
Op basis van het voorstel vanuit de CvB, waarin de wettelijke wijzigingen zijn
verwerkt, gaat de GMR het reglement verder uitwerken.
Een van de onderwerpen is de vraag of de GMR het aantal leden wilt wijzigen.
Er volgt een korte discussie over de effectiviteit van de GMR met 14 leden, over de
meerwaarde van een grote of kleinere GMR en in hoeverre er te sturen is op een
brede vertegenwoordiging vanuit de scholen. Aernoud en Jorinde komen met
verschillende scenario’s om te bespreken.
Verder is de vraag of MR’en al een voorstel voor een herzien MR-reglement vanuit
het CvB hebben ontvangen.
Actie 146.4.1, 146.4.2

Contact GMR INOS: Aernoud Jongepier voorzitter, T 06-10029217, @: gmr@inos.nl

5. Input vanuit de werkgroepen
Wg. Onderwijs
IKC (Integrale Kindcentra) is een speerpunt voor de werkgroep. Tijdens de GMR/MRbijeenkomst wil de werkgroep sparren met de MR-leden: Wat is er al? Hoe ziet het
eruit? In welke stap zitten de scholen in het proces?
De vraag is welk beleid INOS heeft. Is er een concreet plan? De GMR heeft het idee
dat INOS achter loopt in de ontwikkeling ten opzichte van omringende gemeenten.
Een voorbeeld is het IKC de Plaetse in Rijsbergen dat is opgezet vanuit de St. Bavo
school en Kober. Er zijn meerdere IKC’s die al langer draaien. Ook in het hoger
onderwijs. Van belang is dat de gemeente erachter komt te staan en dat de politiek
de wetten aanpast om een en ander mogelijk te maken. De GMR wil overleggen met
het CvB op wat voor wijze ze iets kan bijdragen.
Alle GMR-werkgroepen gaan zich in hun terrein oriënteren op de IKC-ontwikkeling.
De werkgroep deelt relevante websites en het boek: “Kindcentra 2020 een realistisch
perspectief” met de voltallige GMR.
Wg. Financiën: De koers van INOS op stabiliteit is prima maar daarnaast wil de wg.
expliciet de link zien tussen beleid en financiën. En inzicht in de criteria voor
innovatie voor de scholen als er meer financiële ruimte komt. Dit komt aan de orde
bij de begrotingsplannen voor volgend jaar.
Wg. Personeel: Er is vanuit de wg. nog geen contact geweest met Jeroen Koers over
het werkverdelingsplan. Ze willen snel met hem in gesprek omdat in mei de scholen
dit rond moeten hebben.
De wg. wil ook een afspraak maken met H. Staps om inzicht te krijgen hoe INOS
omgaat met de contracten binnen Phoenix bij eventuele krimp. Daarnaast is de GMR
benieuwd hoe de kennis vanuit onderzoek van medewerkers binnen Phoenix bij de
scholen terugkomt. Verder heeft de wg. de volgende vragen voor het vooroverleg:
Zijn er dit jaar mogelijkheden tot vervasting? En wanneer het
meerjarenpersoneelsformatieplan verschijnt.
Actie 146.5.1, 146.5.2, 146.5.3, 146.5.4, 146.5.5
5. Rondvraag en sluiting
- Het CDA heeft een verkiezingsfilmpje gemaakt op een school. De GMR vraagt
zich af in hoeverre medewerking hieraan vanuit politiek oogpunt voor INOS
gewenst is en gaat hierover in gesprek met het CvB.
- Bezoek MR Kievitsloop: de school betaalt een enorm hoge energierekening en de
vraag is wat er mogelijk is om het pand te verduurzamen. Als GMR weten we dat
het bestuur in gesprek is met Breedsaam ivm subsidie vanuit overheid van fonds
voor zonnepanelen.En verder…….?
Actie 146.6.1
Deel 1

Onderwerp

GMR-leden

Einddatum
Najaar 2018

Evaluatie maart 2019
Criteria voorbereiden
Aanbesteding voor vooroverleg bespreken

CvB
Werkgroep Personeel
Aernoud

Maart 2019
Nov/dec ‘18
Januari 2019

Onderwerp
Personeelsplan
Bereikbaarheid
MR’en

Actiepunten GMR 144 d.d. 22-11-2018
Vooroverleg: personeelsplan opvragen
Mailadres MR’en toegankelijker maken voor MR’en

Verantwoordelijk
Aernoud/Jorinde
Petra

Einddatum
3-12-2018
18-12-2018

Onderwerp
Bestuursgerichte
inspectie
Werkverdelingsplan

Actiepunten GMR 145 d.d. 18-12-2018

Verantwoordelijk
CvB

Einddatum
31-1-2019

Actiepunten GMR 142 d.d. 8-10-2018

Werkdrukmiddelen
en middelen Passend
Onderwijs

De GMR-contactpersonen informeren bij de MR-en,
evaluatie vindt plaats op schoolniveau.

ARBO-contract
Arbodienst
Arbodienst

Verantwoordelijk

Deel 2

144.3
144.10a

145.2
145.8
145.12

Toegang GMRbibliotheek op INOSplein
181122 notulen GMR144

Definitieve inspectierapport naar de GMR zenden
Het CvB neemt contact op over proces
werkverdelingsplan na overleg met directeuren
Ouderleden GMR toegang geven tot GMRbibliotheek

Wg. P&O en Jeroen
Koers
CvB

31-1-2019
21-1-2019

145.2.4

GMR-reglement

GMR-reglement herzien en agenderen

145.2.5.1
145.2.6.1
145.2.6.2

Hoog- en
meerbegaafdheid
Financiën
Vervanging

145.2.6.3

Werkdrukmiddelen

145.2.7.1

Begroting GMR

145.2.7.2

Vragenlijst MR’en

Presentatie d.d. 26-10 doornemen en
terugkoppelen naar de GMR
Inzicht in planning begrotingsproces scholen
Inzicht in vervanging ziekteverzuim door scholen
zelf
Inzicht in inzet werkdrukmiddelen en evaluatie
daarvan
Begroting GMR 2018-2019 opstellen in indienen bij
het CvB
Vragenlijst onderwerpen maken voor de MR’en
t.b.v. contactpersonen

146.2

Onderwerp
Info beleidsstukken
MR’en

146.3

Kwaliteitswijzer

146.3.2
146.4.1

Kwaliteitswijzer
GMR-reglement

146.4.2

MR-reglement

146.5.1

IKC

146.5.2
146.5.3

IKC
Financiën

146.5.4
146.5.5

Werkverdelingsplan
Phoenix

146.5.6

Meerjarenpersoneels
-formatieplan
Film CDA

146.6.1

DATUM
8-10-2018
18-122018
18-122018

Actiepunten GMR 146 d.d. 21-01-2019
Vooroverleg: Overzicht publicaties
protocollen/beleid op INOSPlein kan vollediger en
explicieter
Navragen hoe de kwaliteit in het SO wordt
gemeten.
Navraag doen naar inzet/verdeling gelden SWV
Voorstel herzien GMR-reglement opstellen en delen
binnen de GMR
Vooroverleg: is er een voorstel voor een herzien
MR-reglement verzonden naar ed MR’en
Vooroverleg: Navraag doen naar inhoud overleg in
januari jl. met Kober/CvB over IKC
IKC ontwikkleing volgen op alle beleidsterreinen
Vragen naar meer expliciete koppeling tussen
beleid en begroting bij het CvB.
Afspraak maken met Jeroen Koers
Afspraak maken met Hans Staps over:
-gevolg contracten Phoenix bij krimp en wijze van
communicatie over onderzoekresultaten vanuit
Phoenix naar de scholen
Vooroverleg: wanneer verschijnt het
meerjarenpersoneelsformatieplan
Vooroverleg: in hoeverre is de opname van een
politiek promotiefilmpje gewenst binnen INOS.

Aernoud/Jorinde/
Mireille
Wg. Onderwijs

20-2-2019

Wg. financiën
Wg. Personeel

27-3-2019
27-3-2019

Wg. Personeel

27-3-2019

Aernoud/Robin

27-3-2019

Aernoud/Jorinde/
Mireille

21-1-2019

Verantwoordelijk
Aernoud/Jorinde

21-1-2019

Einddatum

Wg. Onderwijs
Wg. Onderwijs
Aernoud/Jorinde
Aernoud/Jorinde
Aernoud/Jorinde
Alle werkgroepen
Wg. Financiën

2018/2019

Wg. Personeel
Wg.Personeel

Aernoud/Jorinde
Aernoud/Jorinde

BESLUITENLIJST GMR 2018-2019
Verlenging contract Blijwerkt tot 1-8-2019
Begroting 2019

INSTEMMING/ADVIES
Instemming
Positief advies

Vakantierooster 2019-2020

Positief advies
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