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Terugblik GMR PCBO Leeuwarden e.o. 2020 - 2021
Van het Dagelijks Bestuur
Schooljaar 2020- 2021 was voor de GMR het jaar waarin we helaas het online vergaderen weer
opnieuw hebben uitgevonden. Hoewel we in september vol goede moed zijn begonnen op locatie
was het toch jammer dat we vanwege Covid-19 elkaar daarna niet meer op locatie konden treffen.
Door Covid-19 waren de dingen moeilijker te organiseren, maar gelukkig kon er toch in maart een
online (G)MR cursus organiseren. Hier hebben we online contact kunnen leggen met elkaar.
Er is tijdens de vergaderingen veel gesproken over het Coronabeleid, wat doet dit met de leerlingen
en met leerkrachten en welke invloed kunnen we uitoefenen in dit proces om het voor iedereen zo
goed mogelijk te maken. We zijn meegenomen in de plannen van de NPO gelden.
In januari hebben we onze GMR ook weer op volle sterkte kunnen brengen door twee ouders toe te
voegen. Heel fijn om weer met elkaar te kunnen bouwen. Ook het contact met het toezichthoudend
bestuur is dit jaar online verlopen. Fijn om toch op deze manier met elkaar in contact te kunnen
blijven
Helaas hebben we aan het einde van het jaar wel afscheid moeten nemen van leden van de GMR. 2
ouders en een leerkracht verlaten de GMR. Hierdoor zijn er meerdere vacatures ontstaan die hopelijk
z.s.m. weer kunnen worden ingevuld.
Voor komend jaar staat er in ieder geval op de planning dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en de
samenwerking willen opzoeken met de MR-en.
Tot slot willen we de Centrale Dienst bedanken voor de inzet en bereidheid ons te ondersteunen. In
het bijzonder Evelien de Jong die zeer adequaat en toegewijd onze verslaglegging en contacten heeft
verzorgd.
Hanneke van Stralen - voorzitter
Nyncke van der Steeg - secretaris
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De portefeuilles aan het woord
Portefeuille Communicatie / PR & Kwaliteit
De vacature voor de portefeuille communicatie is in januari gelukkig weer opgevuld.
Dit jaar hebben we online een cursus kunnen organiseren. We hadden zelfs 2 avonden gevuld. Alle
vragen die leefden konden gesteld worden aan de cursusleiders en de mooie app (G)MR gids CNV is
geïntroduceerd.
We kunnen tevreden terug kijken op deze cursus en de manier waarop deze gegeven is. Heel fijn dat
er zoveel interesse voor was!
Deze cursus willen we jaarlijks aanbieden. Tijdens de vergaderingen is ook al gesproken over het
contact met de MR-en, wellicht kunnen we dit volgend jaar oppakken in de werkgroep.

Financiën

Personeel en identiteit
Een bijzonder schooljaar ligt achter ons. Na de kerstvakantie gingen de scholen wederom dicht en
ontstond de tweede lockdown. Dit keer waren de scholen en daarmee de leerkrachten beter
toegerust en wisten ze het digitale onderwijs snel in te richten en op te starten.
Er is voor gekozen om een aantal groepen wel naar school te laten gaan, met name groepen acht in
een aandachtswijk konden naar school.
Toen de basisscholen weer opengingen was het voor leerkrachten en kinderen weer schakelen. Omdat
leerlingen onderling afstand moesten houden van andere kinderen in de groep was het lesgeven wel
eens lastig, maar ook daar wisten we mee om te gaan.
Omdat ook leerkrachten Corona kregen werd er een beroep gedaan op invallers en als dat niet lukte
moesten er groepen thuis blijven. Meer als andere jaren hebben kinderen door Covid-19 thuis moeten
werken.
In de GMR was de personeelsgeleding goed vertegenwoordigd, net als de oudergeleding. Met het
vertrekken van twee ouders en een personeelslid uit de GMR aan het eind van dit schooljaar zijn we
weer op zoek naar invulling van de vrij gekomen plekken.
Al met al een veelbewogen jaar, waarin het wederom duidelijk werd dat iedereen die betrokken is bij
ons onderwijs zijn steentje heeft bijgedragen om mee te bewegen en daarbij de leerling voor ogen
hield.

Huisvesting / ARBO / Veiligheid
Een bewogen jaar voor de portefeuille huisvesting, arbo en veiligheid. We werden afgelopen
schooljaar weer geconfronteerd met een sluiting door Covid-19. De leerlingen moesten thuis aan de
slag, net als de leerkrachten. Voor sommige gaf dit een veilig gevoel, voor sommige niet. Hoe gaat
het met de leerlingen die minder in beeld zijn? Gelukkig heeft PCBO hierin geïnvesteerd. Alle
leerlingen hadden een account waarop ze konden inloggen en ook voor het device werd gezorgd
wanneer deze niet thuis aanwezig was.
Na een tijd van lockdown gingen de scholen weer open. PCBO Leeuwarden heeft gezorgd voor CO2meters in alle lokalen, waardoor er gelet kon worden het belangrijke ventileren. Er is gekeken naar
bouwbesluiten en samen met directeuren gezocht naar de beste oplossingen. Er zijn binnen PCBO 18
scholen en daardoor gaat er ook wel eens iets mis. Hiervoor heeft de GMR gesprekken gevoerd met
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Hans en Einte en gezorgd dat er een brief uit gaat waar leerkrachten en directie haar zorgen kunnen
uiten wanneer de ventilatie niet, of tijdelijk niet, op orde is. We proberen zo te zorgen voor een veilig
‘klimaat’ binnen de scholen. De MR-en zullen deze brief ook ontvangen.
Er zijn veel bouwprojecten geweest afgelopen jaar. De Dr. Algraschool heeft een naamswijziging
gehad en is na een verbouwing met de nieuwe naam IKC Alexia feestelijk geopend, IKC Maxima heeft
een verbouwing gehad, zodat zij weer jaren vooruit kunnen. Klaverblad HB heeft zijn definitieve
intrede gedaan in het gebouw van de Wynwizer. De eerste paal in de grond voor de nieuwbouw van
de Albertine Agnesschool is een feit. De beide Koningin Wilhelminascholen breiden uit en over
IKC Middelsee zijn veel ontwikkelingen. De laatst genoemde IKC zal worden gebouwd in een
gloednieuwe wijk en de plannen zijn gevormd, een prachtig geheel.

Onderwijs en Identiteit

