verslag GMR d.d.29 september 2020
Aanwezig:
➢
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➢
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➢
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Remy Lubbe
Linda van Broekhoven
Wil Spiering
Stephanie Peters
Judith Benayou
Jacqueline Kraaijmes
Sarah Erades
Patrick Went
Sandra van Beelen
Babette de Wolf
Magdalena Rijsdijk
Jacqueline Pötgens

De Regenboog, Noordwijkerhout, voorzitter/ouder
Het Bolwerk, Sassenheim, ouder
De Verrekijker, Katwijk, leerkracht
De Witte School, Noordwijk, leerkracht
De Krulder, Katwijk, ouder
De Achtbaan, Voorhout, leerkracht
De Jutter, Noordwijk, leerkracht
St. OBODB, bestuurder
St. OBODB, verslag
St. OBODB, beleidsmedew. onderwijskwaliteit (vanaf punt 5)
St. OBODB, manager facilitaire zaken (vanaf punt 5)
St. OBODB, beleidsadviseur HRM (vanaf punt 5)

Afwezig:
Dubbelburg, Tweemaster, Klaverweide, Daltonschool Hillegom.

1. Opening
De voorzitter heet allen welkom. Deze vergadering vindt plaats via Google Meet.

2. Verslag d.d. 16 juni 2020
punt 3, Zwarte Piet:
Patrick geeft aan dat hij niet had verwacht dat de mededeling over de
Sinterklaasviering discussie op zou roepen. Hij heeft hierin een inschattingsfout
gemaakt.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
GMR
4-2-20
16-6-20
16-6-20
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Actie/afspraak 2019-2020
Dubbelburg en Tweemaster
aanleveren nieuwe leden
Achtbaan, Jutter, Klaverweide en
Bolwerk; aanleveren nieuwe leden
Besteding gelden vervangingen/
werkdrukmiddelen

Wie

Patrick

Wanneer

Status
loopt

3. Mededelingen
Dubbelburg:

Vorige week is er een online-informatieavond geweest voor ouders/omwonenden
van de locatie Valkenhorst over de uitbreidingsplannen. Doel is om uiteindelijk over
8 of 9 lokalen te beschikken.
Voor het Duyfrak is de aanvraag bij de Provincie nu compleet. De kans is nu heel
groot dat de plannen goedgekeurd worden.

Verrekijker:

Door de combinatie van de forse toename van leerlingen en perikelen rond corona
is de situatie op school hectisch. De voorzitter vraagt of het COA bij de plaatsing
rekening houdt met de capaciteit in de school. Er wordt, aldus Patrick, alleen gekeken hoeveel gezinnen in het centrum zelf geplaatst kunnen worden. Enige tijd
geleden is het aantal bewoners en leerlingen gedaald en toen zijn lokalen weggehaald. Het bestuur probeert nu om bij de gemeente extral lokalen te krijgen.

4. Terugblik coronacrisis en stand van zaken
De voorzitter merkt op dat in het v.o. veel lessen uitvallen, maar ook in het basisonderwijs vallen
lessen uit. Patrick zegt dat directeuren zwaar onder druk staan om de lessen op een goede manier
door te laten gaan. Hij heeft veel respect voor de manier waarop zowel directeuren als alle medewerkers op de scholen werken.
De GMR-leden geven aan hoe de situatie op school is. Op dit moment lukt het nog. Het vraagt
creativiteit en met de inzet van ondersteuners lukt het om de lessen door te laten gaan. Er zijn
ondersteuners ingezet in het kader van werkdrukverlichting. Patrick begrijpt dat ondersteuners
worden ingezet, maar vindt het vervelend dat daardoor de werkdrukverlichting in de knel komt.
De voorzitter ziet de crisis op korte termijn niet minder worden en vraagt of het bestuur naar
mogelijkheden voor de lange termijn zoekt.
Allereerst zullen scholen moeten inspelen op een hybride vorm van lesgeven; deels op school,
deels online. Verder is het testen op corona een knelpunt. Iedereen met milde klachten laat zich
testen. Voordat de uitslag bekend is, zijn leerkrachten vaak 5 à 6 dagen afwezig. Door de
griep/verkoudheidsgolf in het najaar zal dit alleen maar erger worden. Samen met de Sophiastichting onderzoekt hij of het mogelijk is om medewerkers commercieel te laten testen. Het Fioretti
heeft al een mogelijkheid voor sneltesten en nagegaan wordt of daarbij aangesloten kan worden.
Volgens de voorzitter zou Marente ook deze mogelijkheid bieden en capaciteit over hebben. Deze
tip wordt meegenomen.
Verder zijn we terughoudend met het afnemen van toetsen, die normaliter in deze periode afgenomen worden. De inspectie verwacht niet dat alle leerlingen getoetst worden, maar kijkt wel naar de
manier waarop binnen het concern is gereageerd op deze crisis.
De voorzitter merkt op dat het bestuur veel aan scholen over laat. Hij vraagt zich af of het niet
beter is als het bestuur bijvoorbeeld aangeeft dat bepaalde taken kunnen blijven liggen.
Patrick wil niet van boven af bepalen hoe scholen om moeten gaan met de coronacrisis. Daarvoor
zijn de scholen te divers. Directeur en team zijn goed in staat om hun eigen situatie te bekijken en
te bepalen welke maatregelen wel en niet werken. Hij zal hiervoor alle ruimte geven.
De GMR geeft aan dat het goed is om te weten dat het bestuur deze ruimte geeft.

5. Kennismaking nieuwe leden GMR en nieuwe leden stafbureau
Op het bestuurskantoor werken vier nieuwe medewerkers, elk met hun eigen specialisme. In voorgaande schooljaren was Fred van der Woerd altijd bij de GMR-vergaderingen. Voortaan zal het
afhankelijk zijn van het agendapunt wie aanschuift. De medewerkers van het stafbureau stellen
zich voor.
De GMR telt drie nieuwe leden. Alle leden van de GMR stellen zich voor.

6. Jaarplan 2020-2021
Door de coronacrisis zijn niet alle doelen uit het vorige jaarplan gehaald. Een aantal punten is
daarom doorgeschoven naar dit schooljaar. Het plan is geschreven op een moment dat we uitgingen van een relatief normaal schooljaar zonder crisis. Het is dan ook mogelijk dat we niet alle
doelen halen.

pagina 2

M.b.t. het koersdocument is met de raad van toezicht afgesproken om met alle geledingen in
gesprek te gaan over de koers die we gaan volgen en in hoeverre we de huidige koers bij willen
stellen. De GMR zal hier een rol in krijgen. Patrick zou dit onderwerp graag een keer samen met
GMR en raad van toezicht bespreken.
De GMR heeft hierin een adviserende rol.

7. Beleid t.a.v. Pieten bij het Sinterklaasfeest
Uitgangspunt is steeds geweest dat op schoolniveau bepaald wordt hoe het Sinterklaasfeest
gevierd wordt. Daarbij wordt de lokale situatie meegenomen en zal de school in gesprek gaan met
team, ouders en MR met respect voor ieders mening.
De voorzitter geeft aan dat in veel plaatsen de intocht is afgelast. Patrick adviseert de scholen
daarom om naar het landelijke referentiekader te kijken en om vooral tijdig het gesprek aan te
gaan.
De GMR neemt de notitie voor kennisgeving aan.

8. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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