GMR
Noordwijk, 16 juni 2020
Locatie: De Jutter, Alk 82 te Noordwijk
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig:
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Remy Lubbe
Kai Nieuwenhuijsen
Wil Spiering
Stephanie Peters
Elisabeth Boogaard
Barry Out
Judith Benayou
Kim Verheij
Michiel van Aken
Patrick Went
Fred van der Woerd
Alette de Groot

De Regenboog, Noordwijkerhout, voorzitter/ouder
Het Bolwerk, Sassenheim, leerkracht
De Tweemaster, Lisse
De Dubbelburg, Katwijk
De Verrekijker, Katwijk, leerkracht
De Witte School, Noordwijk, leerkracht
Daltonschool Klaverweide, Noordwijk, leerkracht
Daltonschool Hillegom, Hillegom, leerkracht
De Krulder, Katwijk, ouder
De Achtbaan, Voorhout, ouder
De Jutter, Noordwijk, ouder
St. OBODB, bestuurder
St. OBODB, manager HR&OK
St. OBODB, verslag

Afwezig:

1.Opening
Welkom allen, fijn om iedereen weer life te ontmoeten. Vanwege de ruimere opstelling is de
vergadering bij De Jutter te Noordwijk.
2.Verslag vorige vergadering
Er is onduidelijkheid over het actiepunt “wat gaat gebeuren met de vrijgekomen financiële
middelen vanwege sluiting Dubbelburg”. Dit zijn twee verschillende onderwerpen.
Het gebouw van de Dubbelburg, Rijnsburg, is teruggegeven aan de gemeente. Na een schouw
hebben we een aantal zaken moeten herstellen. We hebben € 16.000 moeten nabetalen vanuit de
onderhoudsvoorziening voor noodzakelijk onderhoud. Het gebouw is nu in gebruik als voedselbank.
Het geld van niet bestede middelen voor vervangingen / werkdrukmiddelen is voor de totale
stichting; hiervan is nog geen overzicht opgesteld.
Onderwerp blijft op actiepunten lijst.
Vanwege de corona-crisis heeft de GMR niet de gelegenheid gehad om vragen aan de controller te
stellen over de begroting. De begroting is inmiddels ingehaald door de jaarrekening. Afgesproken
wordt dat de controller aanwezig zal zijn bij de volgende vergadering waarin de begroting wordt
besproken, zodat de GMR dan de vragen kan stellen.
Het verslag is hierbij vastgesteld
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Actiepuntenlijst:
GMR
4-2-20
16-6-20
16-6-20

Actie/afspraak 2019-2020
Dubbelburg en Tweemaster
aanleveren nieuwe leden
Achtbaan, Jutter, Klaverweide en
Bolwerk; aanleveren nieuwe leden
Besteding gelden vervangingen/
werkdrukmiddelen

Wie

Wanneer

Status
loopt

Patrick

3.Actuele ontwikkelingen en mededelingen
De actuele ontwikkelingen zijn met de agenda meegestuurd. Vanuit de GMR kunnen vragen worden
gesteld.
Wijzigingen in bezetting bestuurskantoor.
De meeste wisselingen hebben te maken met pensionering en we hebben een jaar de tijd genomen
om ons voor te bereiden op de consequenties van het vertrek van een aantal mensen. Er zijn
goede mensen gevonden voor de opvolging en deze worden ook al ingewerkt.
Het vertrek van Alette was wel een verrassing, maar ook voor haar functie is een goede kandidaat
gevonden.
Ter aanvulling op de actuele ontwikkelingen
De nieuwe kernwaarden voor het openbaar onderwijs zijn door Vosabb en de Vereniging Openbaar
Onderwijs gepresenteerd. Het hele evenement rondom de presentatie is stopgezet vanwege de
coronacrisis.
Ter onderbouwing van de nieuwe kernwaarden, gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting is een
inspiratieboekje opgesteld. Dit wordt nog verspreid onder de leerkrachten. Met de kinderen wordt
de komende tijd veel aandacht aan de kernwaarden besteed.
Er is nu veel discussie over gelijkwaardigheid; racisme.
Samen met stichting Sophiascholen zijn we bezig om een statement te maken omtrent het
Sinterklaasfeest. Het voorstel is om echt afstand van Zwarte Piet te nemen. We hopen dat lokale
intochtcommissies zich daarbij aansluiten. Morgen is er een overleg met de directeuren, o.a. over
dit onderwerp.
Er volgt een discussie binnen de GMR.
De nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs gaan over gelijkheid. Het is het idee om het
statement te koppelen aan de lancering van de nieuwe kernwaarden.
De identiteit van het openbaar onderwijs laat toe dat aan alle uitingen van geloof aandacht wordt
besteed.
Patrick zal informatie bij Vosabb inwinnen over de rol van de GMR mbt deze wijziging in beleid.
4.Terugblik op de coronacrisis tot nu toe
De GMR heeft in haar vooroverleg een inventarisatieronde gedaan. Hieruit komt de schoonmaak
naar voren. Het gevoel leeft dat deze al nooit op peil was en dat het nu ook nog strikter en
frequenter moet worden uitgevoerd.
Bij het bestuurskantoor waren er geen signalen dat men ontevreden was over de schoonmaak.
In het protocol voor de opening van de scholen staat over de schoonmaak dat er intensieve
schoonmaak moet zijn, niet extra.
Het is vooral een beleving van de mensen dat de schoonmaak niet goed zou zijn. Patrick zal dit
morgen tijdens het DB ook ter sprake brengen. Er zijn offertes opgevraagd bij het
schoonmaakbedrijf voor de kosten van het intensiveren van de schoonmaak. Deze extra kosten
gaan van het schoolbudget af. Vanuit de overheid komen er geen extra middelen om de scholen
schoon te maken.
In de vergadering worden de aanwezigen gevraagd naar hun ervaringen tijdens de periode van
schoolsluiting.
Over het algemeen is men heel positief over het thuisonderwijs aan de kinderen. Wel is gebleken
dat kinderen uit hogere groepen online makkelijker dingen oppakken dan de kinderen uit de lagere
groepen. We moeten nog afwachten hoe het is met evt. onderwijsachterstanden.
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De ontwikkelingen in ICT zijn door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen en ook de
leerlingen zijn enorm gegroeid de afgelopen periode.
Wanneer er echte onderwijsachterstanden zijn, worden hiervoor vanuit de overheid subsidies
beschikbaar besteld om deze leerachterstanden weg te werken.
Bij de Verrekijker was het allemaal wat lastiger. De groepen 5-8 konden inlopen en vragen stellen.
De Taalklas heeft geen online lessen kunnen geven. Wel is geprobeerd om aan de kleuterklassen
en groep 3-4 huiswerk mee te geven.
Zeker de jongere kinderen die 8 weken alleen de eigen taal hebben gesproken, moeten zoeken
naar woorden.
Voor nieuwkomers wordt ook een regeling opgesteld vanuit de overheid, de vorm is nog niet
bekend.
Vanuit de personele kant zijn er bij Fred veel vragen binnengekomen. Er is onduidelijkheid over wie
wel en wie niet tot de risicogroep behoort. De directeuren gaan het gesprek aan met mensen die
niet durven komen, om samen een oplossing te vinden. Voor de mensen die tot de risicogroep
behoren zijn vanuit de overheid nog geen richtlijnen opgesteld. Met de bedrijfsarts is afgesproken
dat zij deze mensen benadert. Veel mensen zijn ook terecht bang. Gelukkig zijn er nog geen
besmettingen op basisschoolniveau.
Patrick maakt een groot compliment aan alle mensen van de scholen, zij hebben een grote
flexibiliteit getoond. Hij heeft veel versnellingen gezien in de ontwikkelingen.
Een evaluatie met de directeuren volgt nog, in de loop van volgend schooljaar. Ook is er veel
respect voor ouders die in de thuissituatie, waarin zij naast hun eigen werk ook nog eens het
lesgeven aan hun kinderen erbij kregen en evt. ook nog te maken kregen met
gezondheidsproblemen.
Hopelijk gaan we na de zomervakantie langzamerhand weer naar normaal.
De GMR vraagt Patrick deze boodschap ook duidelijk naar de ouders uit te dragen in een aparte
brief.
De periode van halve klassen naar school is goed geweest. Hierdoor was er ruimte om de aandacht
aan de kinderen te geven die nodig was en kon men eerst kijken naar het welbevinden van de
kinderen, pas daarna is het lesprogramma weer gestart.
Achteraf gezien blijkt dat de schoolsluiting niet nodig was.
Door de PO Raad wordt er gewerkt aan een protocol over wat te doen bij een tweede golf.
5.Jaarverslag en jaarrekening
De jaarrekening is op stichtingsniveau en is een optelsom van de informatie van de schoolleiders.
De controller stelt de gegevens samen
De schoolbegroting wordt door de directeuren ingevuld.
We zijn nu bezig met de overgang van fpe’s naar geld. Scholen zien dit terug in hun begroting.
De MR krijgt de begroting via de directeur. De MR wordt op schoolniveau meegenomen in het
begrotingsproces. Het is nog niet zo dat de MR instemmingsrecht heeft. De (G)MR heeft
informatierecht.
Het nieuwe systeem vraagt veel van de directeuren. Er waren werksessies gepland om de
directeuren in het nieuwe systeem wegwijs te maken, maar door corona is hier achterstand in
ontstaan. We proberen om voor de zomervakantie deze werksessies alsnog op te starten.
Bij het opstellen van de jaarrekening hebben we ons te houden aan de verslagleggingsregels. Met
deze jaarrekening leggen we verantwoording af.
Er wordt nog gewerkt aan een publieksversie van het jaarverslag, een factsheet van 1 A4 met
hierop de highlights.
6.Voorstel POBO
Fred geeft een toelichting op het voorstel. De notitie kan worden gezien als een aanhangsel bij het
Vitaliteitsbeleid.
Er zijn veel leerkrachten die al met pensioen zijn en toch nog op de scholen rondlopen. Deze
mensen willen we graag blijven betrekken bij de grote bijeenkomsten van de stichting. Zij horen bij
de school en bij de stichting.

3

Eventueel kunnen we ook nog een beroep doen op deze mensen, zij zijn in te zetten op
verschillende vlakken.
Het doel is om de mensen betrokken te houden bij de stichting.
Beloning voor invalwerkzaamheden is gerelateerd aan de schaal waaronder de werkzaamheden
vallen.
Bij ziekte werkt dit hetzelfde als bij andere vervangingen die ziek worden.
De stichting is voldoende verzekerd. Vrijwilligerswerk binnen de school valt onder de verzekering.
Bij langdurige ziekte kunnen de werkzaamheden worden beëindigd. Er is geen groter risico voor
ERD. Sociale premies worden normaal afgedragen, behalve pensioen.
7.Samenstelling GMR
De GMR heeft hier in het vooroverleg al even over gesproken maar er is nog niet voor 100%
overeenstemming.
Vandaag zijn vier mensen voor het laatst, dit zijn Kim Verheij en Michiel van Aken, allebei
oudergeleding en Elisabeth Noort en Kai Nieuwenhuijsen, beiden personeelsgeleding.
De GMR maakt een nieuw schema.
Patrick bedankt de mensen die de GMR verlaten voor hun inzet de afgelopen jaren en overhandigt
hen een pakketje.
NB: Elisabeth en Kai krijgen hun pakketje later bezorgd.
Rondvraag:
Voor Fred was dit ook de laatste GMR vergadering. Hij bedankt de aanwezigen en merkt op dat hij
via Pobo betrokken blijft bij de stichting.
Patrick dankt allen voor hun inzet, het was een raar jaar. Volgend jaar wordt hopelijk weer een
normaal jaar.
De opvolgster van Alette gaat ook de vergaderingen van de GMR notuleren.
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