GMR-ledenvergadering
Woensdag 20 mei
20:00-22:00 uur
Inloggen via Microsoft Teams
Aanwezig oudergeleding: 4
Afmeldingen: 3

1.
•
•
•

Aanwezig personeelsgeleding: 5

Opening, mededelingen en vaststelling documenten.
De agenda d.d. 20 mei 2020 wordt vastgesteld.
Een hartelijk welkom aan een nieuw O-GMR-lid.
De concept notulen d.d. 15 april 2020 worden vastgesteld door de GMR-leden.

2. CvB-zaken.
• Contactonderwijs: De kinderen gaan in halve groepen, hele dagen en de helft van de
week naar school volgens een continue-rooster. Op 8 juni is dan de volledige opening
van de scholen gepland.
Er is continu intensief overleg met alle directeuren, de MR-en van iedere school en de
PO-raad.
• Corona-test: Het personeel kan getest worden.
• Zieken/Ziekteverzuim:
o Bij de start van het thuisonderwijs waren meerdere collega’s ziek, sommigen hebben
vanuit thuis kunnen doorwerken. Leraren die niet kunnen deelnemen aan het huidige
contactonderwijs, worden wel ziekgemeld, zodat er vervanging georganiseerd kan
worden.
o Ziekteverzuim: dit is met 10% opgelopen op stichtingsniveau.
o Er zijn ook kinderen die door de ouders thuis worden gehouden. Op stichtingsniveau:
30 tot 50 leerlingen.
• Uiting van zorgen:
o Hoe kan de 1 ½ meter afstand gewaarborgd worden bij klassen van 35 leerlingen?
o 50% van de scholen willen volledig open.
25% heeft moeite met het volledig opengaan.
25% vinden het helemaal niet verstandig, en willen op 50% bezetting door tot aan de
zomervakantie.
o Een veel gehoorde vraag van ouders: Gaan de kinderen dit jaar over?
Het is van groot belang dat:
✓ Kinderen wel een reflectie krijgen op het einde van het schooljaar ter afronding.
✓ Het CvB en de scholen blijven communiceren naar de ouders.
✓ Te weten of rapporten wel of niet worden uitgereikt.
Z.s.m. te communiceren :
✓ Hoe scholen omgaan met eventuele doublures van kinderen.
✓ Er worden verschillen gesignaleerd tussen scholen en leerkrachten als het gaat
om de invulling van het onderwijs in deze tijd. Dit doet recht aan de
verscheidenheid van scholen. Toch ook het advies aan het CvB om met elkaar
hierover in gesprek te blijven en te kijken wat bovenschoolse leermomenten zijn
voor de stichting.
• Een definitief besluit over de volledige opening van de scholen volgt nog. De GMR
adviseert om tussentijds de ouders te blijven inlichten en met ze te communiceren.
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Andere zaken
o Afscheid van groep 8: De scholen zijn afzonderlijk met het afscheid bezig met de
inachtneming van de RIVM-maatregelen.
o AZC: Welk nieuws is er m.b.t. de organisatie van het onderwijs aan de kinderen van
het nieuwe provinciale AZC in Maastricht? Ook m.b.t. hoeveel kinderen (tussen de 60
en de 120 kinderen), leerkrachten, bekostiging, huisvestingsvraagstuk, inzage van de
risico’s.

3. Werkgroep BAC. (Marilène/Stephan)
8 mei hebben 3 RvT-leden en Stephan 40 brieven besproken, met veel goede kandidaten.
Vóór 1 juli zullen mensen benoemd worden, zodat deze 1 september kunnen starten.
4. Werving nieuwe GMR-leden.
Er hebben zich 3 ouders en 1 personeelslid aangemeld. Dit betekent dat er geen
verkiezingen nodig zijn.
Bovenstaande nog te communiceren naar de MR-en.
5. Rondvraag/WvtTk
• Eigen Risicodragerschap: De werkgroep heeft na 16/3 nog één overleg.
Wat houdt dit Eigen Risicodragerschap in? Wanneer een vervanger voor een leerkracht
geplaatst moet worden op een school werd er tot nu toe gebruik gemaakt van een zgn.
Vervangingsfonds. De contributie was echter hoger dan dat er gebruik van werd
gemaakt. Nu wil de stichting deze kosten zelf bekostigen.
• BOT-overleg van de GMR vindt in september plaats.
• Bestuurlijk secretaris: wie wordt de opvolger?
• MR-overleg: maandag a.s. 25/5, 19:30-20:30 uur. De GMR wil in dialoog zijn en blijven
met de MR-en.
6. Sluiting door de voorzitter om 22:00 uur.
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