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Locatie

Centrale Dienst PCBO Leeuwarden e.o.

Aanwezig GMR

Anne-Joleyn Kolk, Annette de Haan, Carien Abels, Egbert
Bakker, Hanneke van Stralen, Joffra van der Velde, Nyncke
van der Steeg, Hans Greidanus
Nils van Mourik neemt afscheid

Afwezig

Folkert van der Ploeg, Marjolein Pennings

Voorzitter

Hanneke van Stralen

Notulist

Evelien de Jong

1. Opening
De voorzitter Hanneke van Stralen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom,
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. N.a.v. verslag 10 juni 2020
Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.
N.a.v. geen opmerkingen.
4. Afscheid Nils van Mourik
Hanneke bedankt Nils voor zijn inzet voor de GMR en neemt op gepaste wijze afscheid.
5. Mededelingen en actualiteiten
Informatie door Hans:
1. Nieuwe cao (Els van der Kwast licht toe)
2. Actualisering functieboek
Els van der Kwast is aanwezig en geeft een presentatie. In de nieuwe cao voor primair onderwijs is
afgesproken dat verouderde functiebeschrijvingen van leidinggevend en onderwijsondersteunend
personeel moeten worden aangepast. Nieuwe voorbeeldfuncties zijn beschreven en
gewaardeerd. De huidige directiefunctie DB wordt D12. Een directeur IKC krijgt daar overheen
een toelage. Om in aanmerking te komen voor de IKC-toelage moet worden voldaan aan de
eerste twee criteria van de onderstaande opsomming. Daarnaast moet aan ten minste twee van
de andere criteria worden voldaan. Er komt een beoordeling van de IKC directeur, deze wordt
uitgevoerd door Els en Hans. De MR van het betreffende IKC wordt daarin meegenomen als bron.
De directeur is verantwoordelijk voor:
 1 pedagogische visie
 Doorgaande lijn 0-12
Verder:
 1 team
 Onderwijs/opvang/zorg, sport en spel
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Flexibele openingstijden
1 aanspreekpunt voor ouders (aanmeldingspunt)
Hele dag en hele jaar open

De adjunct-directeuren vallen in schaal A11 en krijgen daarnaast ook een toelage. De toelagen zijn
eigen beleid en zijn niet meegenomen in de begroting. De cao wijzigingen worden door het
Ministerie meegenomen in de bekostiging.
Verder worden er een aantal functies zullen toegevoegd aan het functieboek: onderwijsassistent
B en leraarondersteuner A.
Staf voorbeeld functies komen later nog terug, ook conciërges zullen opnieuw worden beschreven
en gewaardeerd. Financiële consequenties zijn berekend, hiervan volgt een overzicht.
De PGMR stemt in met de wijzigingen in het functieboek.
3. Stavaza Corona; ventilatiesystemen op scholen
Aanvraagformulier voor leerkrachten om met voorrang te testen is in gebruik genomen, het
testen gaat iets sneller, maar er is te weinig capaciteit om nog sneller te testen. Hans heeft
binnenkort een digitaal overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente, kinderopvang en
onderwijs over hoe het testen anders te organiseren, het zou mooi zijn om het collectief te doen.
Kinderen hoeven niet meer getest te worden.
Een externe partij gaat de ventilatiesystemen in de scholen inventariseren, het bouwbesluit 2012
is leidend. CO2 metingen zijn ook uitbesteed, deze rapportage is 5 oktober waarschijnlijk klaar.
Protocollen zijn in principe stichtingsbreed, maar het is voor iedere school niet altijd mogelijk om
het goed te organiseren.
Werkgroep ICT onderzoekt 2 sporen: webcam in de klas en/of webcam thuis bij de zieke
leerkracht. Kinderen gaan in principe wel naar school.
Kinderen van groep 8 zijn op basis van het schooladvies uit het leerlingvolgsysteem naar het
voortgezet onderwijs gegaan, er was nu geen second opinion. Hierover is contact/ overleg met
het VO.
10-minuten gesprekken op afspraak en onder de juiste voorwaarden. Ouderavonden in principe
niet. Schoolkamp: ouders moeten tekenen voor akkoord, hierin is enige ruimte.
Tijdens de 21 weken lockdown niet op school geweest, dit heeft gevolgen gehad en per school
wordt bekeken hoe het nu verder gaat. Vragenlijsten worden hiervoor gebruikt, ogen en oren
open en kinderen observeren. Ken je populatie en ken je kinderen, zijn ze kansrijk of niet. Hier is
geen PCBO breed beeld want het verschilt per wijk. Annemieke Huiskamp is hier samen met de
IB-ers op de scholen zeer alert op.
4. Wirdum
Doarpsskoalle Wurdum goed gestart, leerkrachten en kinderen gaan goed samen. In de
raadsvergadering van oktober zal de openbare school worden opgeheven.
5. IKC ontwikkelingen
IKC Albertine Agnes zit in de eindfase van de aanbesteding.
Middelsee ontwikkelt zich, de architectenselectie is geweest.
Klaverblad HB krijgt nu permanent plek in het gebouw waar ook de Wynwizer in is gevestigd.
Proloog is bezig een VvE op te zetten voor de twee scholen in het gebouw.
6. Zomer/ vakantieschool
Goed geëvalueerd met alle partijen. Volgend jaar zeker vervolgen, maar dan meer met elkaar.
Meten is moeilijk, wel meetbaar is dat de kinderen er graag naar toe zijn gegaan.
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7. ICT
Alle leerkrachten vanaf wtf 0,6 hebben een device gekregen. Er zijn goede ervaringen met een
nieuw digibord. Een externe partij gaat office 365 uitrollen, eerst op twee pilot scholen en de CD.
6. Vacature bestuur
De GMR gaat akkoord met de vacaturetekst. De GMR wil graag de brieven en cv's van de kandidaten
zien, maar maakt in principe geen gebruik van haar recht om deel te nemen in de
sollicitatiecommissie. Tijdens de eerstvolgende vergadering samen met het bestuur eventueel
bespreken.
7.
-

Nieuws uit de MR-en

8. GMR cursus
Nog geen cursus gepland, maar er is wel belangstelling voor. Lastig om in deze coronatijd een cursus
te organiseren. Eventueel onder voorbehoud. Hanneke gaat nu eerst verder informeren bij de CNV.
9. Vacatures oudergeleding GMR
Egbert gaat naar de tekst kijken en komt hier nog op terug.
10. Contactpersonen scholen
Hanneke van Stralen, voorzitter
Anne-Joleyn Kolk
Annette de Haan
Egbert Bakker
Nyncke van der Steeg
Folkert van der Ploeg
Carien Abels
Joffra van der Velde
Marjolein Pennings

Ds. Hasperschool, De Finne
Dr. Algraschool, IKC Johan Willem Friso, De Sprankel
IKC Prins Constantijn
Koningin Wilhelminaschool Fontein en Transvaal
Albertine Agnesschool, Doarpsskoalle Wurdum
IKC de Kinderkoepel, Máximaschool
Nijdjip, Klaverblad HB
Willem Alexanderschool
IKC Prins Maurits

11. Terugblik GMR 2019-2020 en GMR plan 2020-2021
Per portefeuille een terugblik vóór 6 oktober mailen aan Hanneke.
12. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
13. Sluiting
Hanneke sluit de vergadering om 21.27 uur.
Actielijst
Nr.
Wie
Vast Allen
Vast Allen
Vast
Vast
1. Vast
2. Vast

Allen
Allen
Werkgroep
communicatie
Contactpersonen

Onderwerp
Terugblik / jaarverslag
inventariseren belangstelling MR cursus in
oktober
MR-cursus > datum vaststellen
Achterbanbijeenkomst > datum vaststellen
Stukje voor de nieuwsflits
Neem contact op met de MR van de school
waar je aan bent verbonden.

Begin
juni
juni

Einde
oktober
september

september
september
november
juni

februari
november
juni
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3. 1.

Voorzitter

Vacatures ouders >> op tijd beginnen met
werven
ICT op de agenda

13-11-2019

4. 2.

Voorzitter

5. 3.

Allen
Hanneke

Voor 6 oktober tekst aanleveren voor het
GMR terugblik 2029-2020
(G)MR cursus informatie CNV

Egbert

Vacaturetekst oudergeleding aanpassen

23 september
2020
23 september
2020
23 september
2020

6. 4.
7. 5.

Besluitenlijst
Nr.
Onderwerp
1. 1 .
De PGMR stemt in met de wijzigingen in het functieboek.
2. 2.

Samenstelling GMR:
Hanneke van Stralen, voorzitter
Anne-Joleyn Kolk
Annette de Haan
Egbert Bakker
Nyncke van der Steeg
Folkert van der Ploeg
Carien Abels
Joffra van der Velde
Marjolein Pennings
Vacature OGMR
Vacature OGMR
Vacature OGMR
Portefeuilleverdeling:
Dagelijks Bestuur:
Communicatie, PR & Kwaliteit:
Financiën:
Personeel:
Huisvesting, ARBO & Veiligheid:
Onderwijs, ICT & Identiteit:

10 juni 2020

23 september
2020
6 oktober
2020

Datum
23 september 2020

Contactpersoon voor:
Ds. Hasperschool, De Finne
Dr. Algraschool, IKC Johan Willem Friso, De Sprankel
IKC Prins Constantijn
Koningin Wilhelminaschool Fontein en Transvaal
Albertine Agnesschool, Doarpsskoalle Wurdum
IKC de Kinderkoepel, Máximaschool
Nijdjip, Klaverblad HB
Willem Alexanderschool
IKC Prins Maurits

Hanneke van Stralen, Nyncke van der Steeg
vacature
Egbert Bakker
Hanneke van Stralen, Nyncke van der Steeg (adviseur Anne-Joleyn
Kolk)
Folkert van der Ploeg, Joffra van der Velde
Anne-Joleyn Kolk, Annette de Haan, Carien Abels (adviseur Egbert
Bakker)

