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GMR

GMR VERSLAG
Datum

20 januari 2021

Locatie

Via MS Teams

Aanwezig GMR

Anne-Joleyn Kolk, Annette de Haan, Carien Abels, Egbert
Bakker, Hanneke van Stralen, Joffra van der Velde, Folkert van
der Ploeg, Marjolein Pennings, Nyncke van der Steeg, Hans
Greidanus

Afwezig

Selma Steenwegge

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 ongewijzigd vastgesteld.
3. N.a.v. verslag 4 november 2020
Het verslag is via de mail goedgekeurd en vastgesteld.
N.a.v. geen opmerkingen.
4. Mededelingen en actualiteiten
Informatie door Hans:
1. Coronasituatie en hoe nu verder
* Uitkomst persconferentie
Voor de kerst gingen de scholen dicht. Voorbereidingen zijn getroffen voor les op afstand. Ook
een helpdesk voor ICT is ingesteld. Maatregelen zijn vandaag verscherpt door het instellen van
een avondklok, dat moet helpen om de Britse variant op het virus de baas te worden. Hopen dat
de scholen vanaf 8 februari weer opengaan.
* Gemeentelijk overleg
De noodopvang is voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Noodopvang wordt uitgevoerd
door mensen met een niet lesgevende taak zoals onderwijsassistenten, sport- en cultuurcoaches,
hen zo nodig extra inzetten zodat de leerkrachten de handen vrij hebben om les te geven.
Medewerkers van de kinderopvang inzetten, inhuren tegen uurtarief. Kinderen in de noodopvang
doen wel mee aan de lessen. Scholen organiseren dit op maat en is per school en zelfs per
leerkracht verschillend.
Niet alles is perfect of optimaal want er zijn wel grote zorgen over de achterstand en over hoe die
straks structureel in te halen. Dit wordt nog een uitdaging.
Complimenten voor hoe het thuisonderwijs op de scholen is opgepakt.
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* Bestuursvergadering CBO Fryslân m.b.t. huidige groep 8 leerlingen
Er komt een bestuurlijk overleg vóór 16 februari met Fricolore over de overgang groep 8 naar
Voortgezet Onderwijs. School adviseert, zorgt voor een warme overdracht en dan het is aan het
VO om met brede brugklassen te werken om te differentiëren.
* Subsidie overheid
Flink gebruik gemaakt van de subsidieregelingen. Nu afwachten wat wordt toegekend want er is
een enorm grote aanvraag naar het ministerie gegaan. Op dit moment wordt eind maart de
toekenning pas verwacht, terwijl de ondersteuning nu al heel veel nodig is. Er mag geen financiële
belemmering zijn, als middelen nodig zijn vanuit het belang van les op afstand en kwetsbare
kinderen kan men aan de bel trekken.
* Corona en zwangerschap
Tot 28 weken kunnen medewerkers gewoon blijven werken tenzij er sprake is van
gezondheidsklachten waardoor het niet mogelijk is, dan wordt deze leerkracht ziek gemeld. Vanaf
28 weken zeggen de RIVM-regels dat de anderhalve meter door de werkgever gegarandeerd
moet kunnen worden, dat is in de groep vaak niet haalbaar.
* Jongeren depressief?
Daar wordt op de scholen gelet door leerkrachten, IB-ers, ondersteuningsteam, wijkteam en
Amaryllis. Waterdicht is het niet, maar op deze manier worden de kwetsbare kinderen wel in de
gaten gehouden.
2. Kansen voor kinderen 2de fase (themadag)
Kansengelijkheid is een groot (landelijk) thema. Een te groot percentage kinderen leeft in
armoede. Met de gemeente en andere besturen hierover in gesprek op basis van een notitie,
deze is aangepast en zit nu in de fase van consensus en wordt met de wethouder besproken.
3. Opsplitsing PABO
De directeuren geven aan te kiezen voor een brede pabo met een doorgaande lijn en dan
onderweg specialiseren. Oprekken aan de onderkant en aan de bovenkant
4. Formatiegesprekken
De formatiegesprekken zijn begonnen en worden gevoerd door Els en Tjitske met de betreffende
directeuren.
5. Vacatures
Benoemingsadviescommissies (BAC’s) voor een directeur op de Willem Alexanderschool en
Klaverblad HB zijn samengesteld, de profielschetsen liggen klaar. Op 30 januari komt een
advertentie in de krant
6. Albertine Agnes
De school is verhuisd, naar de oude locatie van de Wester.
7. Middelsee
Gekozen om vacature directeur op te schuiven in de tijd, ruim anderhalf jaar voor de opening
voelt het te vroeg.
5. Nieuws uit de MR-en
Niemand maakt gebruik van dit punt.
6.

Vacatures oudergeleding GMR
1. Janicka Cohen
2. Sven Keller
3. Annemieke Vellinga – haar zal worden gevraagd om na de zomer aan te schuiven in verband
met het vertrek van Egbert.
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7. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van dit punt.
8. Sluiting
Hanneke sluit de vergadering om 21.05 uur.
Actielijst
Nr.
Wie
Vast Allen
Vast Allen
Vast

Allen
Hanneke

Vast
1. Vast
2. Vast

Allen
Werkgroep
communicatie
Contactpersonen

3. 1.

Voorzitter

4. 3.

Allen

5. 4.

Hanneke

6. 5.

Hanneke

Onderwerp
Terugblik / jaarverslag
inventariseren belangstelling MR cursus in
oktober
MR-cursus > datum vaststellen

Begin
juni
juni

Einde
oktober
september

September

februari

Vanwege corona geen cursus, e-mail aan de
MR-en
Achterbanbijeenkomst > datum vaststellen
Stukje voor de nieuwsflits

4 november
2020
september
november
juni

november
juni

Neem contact op met de MR van de school
waar je aan bent verbonden.
Vacatures ouders >> op tijd beginnen met
werven
Voor 6 oktober tekst aanleveren voor het
GMR terugblik 2029-2020
(G)MR cursus informatie CNV
Portefeuilleverdeling en GMR plan in januari
agenderen

13-11-2019
23 september
2020
23 september
2020
9 december
2020

6 oktober
2020

7. 6.
Besluitenlijst
Nr.
Onderwerp
1. 1 .
De PGMR stemt in met de wijzigingen in het functieboek.
2. 2.
De GMR stemt in met de Begroting 2021
3. 3.
GMR terugblik 2019-2020 wordt vastgesteld

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
Selma Steenwegge
Vacature OGMR
Vacature OGMR

Portefeuilleverdeling:

Datum
23 september 2020
9 december 2020
9 december 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
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Dagelijks Bestuur:
Communicatie, PR & Kwaliteit:
Financiën:
Personeel:
Huisvesting, ARBO & Veiligheid:
Onderwijs, ICT & Identiteit:

Hanneke van Stralen, Nyncke van der Steeg
Selma Steenwegge
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)

