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GMR

GMR VERSLAG
Datum

8 december 2021

Locatie

MS Teams

Aanwezig GMR

Carien Abels, Joffra van der Velde, Selma Steenwelle, Folkert
van der Ploeg, Hanneke van Stralen, Janicka Cohen, Nyncke
van der Steeg, Hans Greidanus

Afwezig

Marjolein Pennings, Sven Keller

Voorzitter

Hanneke van Stralen

Notulist

Evelien de Jong

1. Opening
De voorzitter Hanneke van Stralen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Sven
Keller is afwezig, hij volgt vanavond de online (G)MR cursus.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. N.a.v. verslag 3 november 2021
Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.
4. Mededelingen en actualiteiten
Informatie door Hans:
1. Corona stavaza
Door besmettingen klassen in quarantaine. Thuisonderwijs wordt ingezet. Leerkrachten ook
besmet. De rectificatie op de al dan niet verplichte mondkapjes is bijna bij iedereen goed
ontvangen. De zelftesten, ook voor kinderen, worden vanuit de overheid gefaciliteerd. Het is
echter niet te controleren of iedereen de zelftesten 2x in de week ook gebruikt.
2. Begroting 2022
Afgelopen maandag besproken in het bestuur. De financiële commissie van de GMR krijgt ook
een toelichting van Einte, Wendy en eventueel Hans. Via Evelien een afspraak plannen.
Folkert wil Carien wel vergezellen tenzij Sven mee wil.
3. Lerarentekort en vacatures
Via social media zijn de vacatures verspreid.
De spoeling is zeer dun. Binnen de scholen terug naar de basis, waar al extra formatie aan was
toegevoegd, maar door diverse omstandigheden zijn er erg weinig mensen. De invalpool is
opgegaan in langdurige vervangingen. De flexibele schil is nagenoeg leeg.
Voor personeelsleden die 28 weken of meer zwanger zijn is het advies 1,5 meter afstand tot
alle anderen houden, zowel leerlingen als collega’s.
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4. Stavaza IKC ontwikkelingen
IKC Albertine Agnes – bouw vordert gestaag, hoogste punt bereikt. Waarschijnlijke oplevering
in het tweede kwartaal.
IKC Middelsee is inmiddels landelijk aanbesteed, volgende week wordt bekeken hoeveel
aannemers hebben ingeschreven.
KWST en KWSF de laatste eindjes. Doordat alles duurder is en de levertijd van materiaal gaf
dat problemen bij de inschrijvingen. Maar beide IKC’s worden gerealiseerd, mooie
samenwerking met Sinne en de Gemeente.
Middelsee loopt, in februari zal bekend worden welke aannemer het gaat realiseren.
Procedure gaat starten om een directeur te benoemen. Oplevering zal tweede kwartaal 2023
zijn.
Klaverblad blijft in de Wynwizer.
5. Gemeentelijke agenda
Het programma Leeuwarden Oost (Oud Oost, Bilgaard, Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen
en Camminghaburen) zal in de komende twintig jaar een grote bijdrage leveren aan het
vergroten van de leefbaarheid en het terugdringen van armoede in dit deel van de stad. Het
programma wordt gefinancierd door de Rijksoverheid.
Kansen voor kinderen 2. Hans geeft een presentatie. Het is een breed project voor alle IKC’s.
De IKC’s in de aandachtswijken krijgen een plus en worden extra gefaciliteerd. NPO gelden
van de gemeente worden gebruikt om een jeugdondersteuner voor meer uren aan te stellen.
Opdracht is om de kansenongelijkheid preventief aan te pakken. Het is een duurzaam
programma voor in ieder geval 8 jaar.
6. Noodopvang
Gestart op 1 december met 75 kinderen. De ervaringen die zijn opgedaan bij de taalschool
toepassen op deze kinderen. 4 groepen zitten in de Weide en 2 groepen in de Kinderkoepel
(PF). Kinderen hebben recht op onderwijs en het is mooi om te zien hoe snel ze op hun gemak
zijn.
Helaas geen bijvangst van de vele reacties op de vacatures.
5. Nieuws uit de MR-en
Er is een mail van de voorzitter van de MR van het Klaverblad. Waarom is de MR niet betrokken bij
het feit dat besloten is Het Klaverblad in de Wynwizer te laten. En ook de hoogte van de
ouderbijdrage komt aan de orde. Hanneke neemt contact op met de voorzitter om erachter te
komen wat er van de GMR wordt verwacht en om te adviseren om deze zaken eerst met de directeur
van de school te bespreken.
6. Vacatures ouder- en personeelsgeleding
Geen reacties.
7. Versterken GMR MR plan
Carien en Nyncke hebben het plan bedacht om een filmpje/ cartoonanimatie te maken over hoe de
GMR werkt om zo meer betrokkenheid te genereren. Delen via social media en op de website
plaatsen. Selma schrijft het script i.o.m. Nyncke. Graag input via de app. Volgende vergadering weer
op de agenda.
8. Rondvraag
Folkert: Brief ventilatie > Evelien verstuurt.
9. Sluiting
Hanneke sluit de vergadering om 21.45 uur.
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Actielijst
Nr.
Wie
Vast Allen
Vast Allen
Vast
1. Vast
2. Vast

Allen
Werkgroep
communicatie
Contactpersonen

3. Vast

Voorzitter

4. 1.

Hanneke

2.

Allen

5. 3.

Folkert

6. 4.

Evelien

7. 5.

Evelien

8. 6.

Selma Nyncke

9. 7.

Hanneke

Onderwerp
Terugblik / jaarverslag
inventariseren belangstelling MR cursus in
november
Achterbanbijeenkomst > datum vaststellen
Stukje voor de nieuwsflits

Begin
juni
juni

Einde
oktober
september

september
november
juni

november
juni

Neem contact op met de MR van de school
waar je aan bent verbonden.
Vacatures personeel en ouders >> op tijd
beginnen met werven
(G)MR cursus informatie CNV

29 september
2021
Hoe de drempel verlagen, overleg tussen MR-en 29 september
en GMR, MR budget agenderen
2021
Ventilatiebrief verzenden
3 november
2021
Vacatures nogmaals verzenden
3 november
2021
MR e-mailadressen opvragen
3 november
2021
Cartoonanimatie script
8 december
2021
Contact met voorzitter MR Klaverblad
8 december
2021

Besluitenlijst
Nr.
Onderwerp
1. 1 .
De reglementen, het medezeggenschapsstatuut worden aangepast en
vastgesteld
2. 2.
Unanieme instemming PGMR voorstel Arbeidsmarkttoelage

Datum
29 september 2021
8 november 2021

Samenstelling GMR:
Hanneke van Stralen, voorzitter
Janicka Cohen
Nyncke van der Steeg, secretaris
Folkert van der Ploeg
Carien Abels
Joffra van der Velde
Marjolein Pennings
Selma Steenwelle
Sven Keller, vicevoorzitter

Contactpersoon voor:
Ds. Hasperschool, De Finne
IKC Johan Willem Friso, De Sprankel
KWS Transvaal
IKC De Kinderkoepel, IKC Máxima
Nijdjip, Doarpsskoalle Wurdum
IKC Willem Alexander
IKC Prins Maurits, IKC Alexia
KWS Fontein, Albertine Agnesschool
Klaverblad HB, IKC Prins Constantijn

Portefeuilleverdeling:
Dagelijks Bestuur:
Communicatie, PR & Kwaliteit:
Financiën:
Personeel:
Huisvesting, ARBO & Veiligheid:
Onderwijs, ICT & Identiteit:
Verkiezingscommissie:

Hanneke van Stralen, Nyncke van der Steeg, Sven Keller
Selma Steenwegge, Sven Keller, Marjolein Pennings
Carien Abels, vacature
Hanneke van Stralen, Nyncke van der Steeg
Folkert van der Ploeg, Joffra van der Velde
Carien Abels, Janicka Cohen

