
	

 

Notulen GMR Morgenwijzer, 8 juni 2020 
 
Aanwezig: Anoek Sloot, Cardia Geers, Bas Terwee, Jan Willem van der Kaaij, Lisette van der Eijk, 

Carolina Tas, Marcel van Egmond  
Afwezig: Amber van der Sluis (met kennisgeving) 
Notulist:  Marcel van Egmond 
 
1 Opening 
De voorzitter opent deze online vergadering om 19:30 uur. 
 
2 Vaststellen agenda 
Niemand heeft aanvullende punten voor de agenda ontvangen of ingediend. 
 
Besluit:   agenda wordt vastgesteld 
 
2a/3a/4a Invulling Integraal Leiderschap Actualiseren & herwaardering functies OOP 
Twee medewerkers van Bureau Leeuwendaal, auteurs van het rapport, geven een presentatie. De 
invulling van het Integraal Leiderschap en herwaardering functies Onderwijs Ondersteunend Personeel 
(OOP) wordt op 16 juni met schooldirecteuren besproken en zal de volgende GMR vergadering ter 
instemming worden aangeboden.  
 
Overleg met het CvB 
Het CvB licht toe dat Morgenwijzer de GMR vanavond alvast wil bijpraten over de aanleiding van het 
rapport en de procesgang. Ook wil ze inzicht bieden in de richting die de stichting op wil gaan. Het  
Integraal schoolleiderschap is vanuit CAO ingegeven. Daarmee worden de directiefuncties en OOP-
functies onderzocht en waar nodig aangepast. Voor schooldirecteuren komen er twee functies (in de 
cao een D11 en een D12 salarisschaal).  
 
GMR-lid vraagt hoe we willen omgaan met de profilering van scholen zelf, Medewerker Leeuwendaal 
legt uit dat je naar meerjarenplannen van scholen kijkt en van daaruit bekijkt welke directiefunctie 
daarbij passend is. Het kan zijn dat je eerst een zwaardere ‘D12’- functie nodig hebt maar dat de 
school na één à twee jaar terug kan naar een ‘D11’-functie. 
GMR-lid vraagt “Hoe je omgaat met iemand die langer een D12-functie heeft en een stap terug 
moet”. Er volgt een discussie en geconcludeerd wordt dat het om de balans tussen de twee niveaus in 
aantallen in de stichting gaat. Binnen de CAO is er geen demotiebeleid, in praktijk wordt dit in overleg 
wel toegepast.  
GMR-lid vraagt Wat je doet met de plannen die door een directeur met een ‘D12’-functie zijn 
geïnitieerd en daarna uitgevoerd gaan worden door een directeur met een ‘D11’-functie, hoe houd je 
vast aan de ingeslagen weg. Het CvB geeft aan dat je hiervoor het kwaliteitsbeleid inzet. Een 
uitgezette koers is onderbouwd en zal door het team moeten worden gedragen. 
GMR-lid stelt zich een situatie voor met 8 ‘D12’-functies bij de 23 scholen en vraagt zich af hoe je 
daarmee omgaat. Medewerker Leeuwendaal legt uit dat daar dan wel aanleiding voor is en dan kun 
je dus relatief veel ‘D12’-funties invullen. Directeur Serviicebureau legt nog uit dat in onderling overleg 
directeuren een ‘D11’-functie krijgen met een tijdelijke aanvulling op het salaris. Maar ook kunnen 
mensen via een ontwikkeltraject groeien naar een ‘D12’-functie.  
 
 
 
 



	

 

2b Notulen 25 mei 2020 
De bestuurssecretaris zal haar opmerkingen in een mail delen. Notulen worden de volgende 
vergadering vastgesteld. 
 
3b Ter informatie aangeboden stukken 
Stand van zaken overdracht scholen naar WIJ de Venen en v.v. 
Het Kompas verlaat per 1 augustus 2020 Morgenwijzer en zal fuseren met twee scholen in Ter Aar, die 
horen bij WIJ de Venen. 
De Esselyckerwoude zal per 1 augustus 2021 samengaan met een andere school in Woubrugge. De 
besluitvorming tot fusie is vertraagd door corona, er volgt nog een ouderraadpleging. Het is een 
ingewikkeld traject omdat met eigenlijk de kleuterklassen al wil samenvoegen met de fusieschool. 
 
Het Jaarverslag 2019 Morgenwijzer 
GMR-lid heeft geen vragen, GMR-lid heeft het verslag alleen gescand.  
 
GMR-lid vraagt naar de prognose. Er worden in de toekomst minder directeuren verwacht, toch blijven 
de kosten gelijk. Het CvB geeft aan dat er ook op interim basis wordt ingehuurd. Directeur 
Servicebureau geeft aan dat de aantallen directeuren en het aantal fte niet geheel consistent is. De te 
verwachten behoefte aan inhuur interim-directeuren zal afnemen. De nieuwe functie 
schoolcoördinator en nieuwe directiefuncties zijn nog niet meegenomen in de prognose.  
Het jaarverslag kan de volgende vergadering terugkomen. Voorgesteld wordt dat we ook onze vragen 
vooraf aan de Directeur Servicebureau kunnen stellen.  
 
Volledige opening van scholen per 8 juni 2020: 
In de afgelopen week heeft de GMR op de onderliggende stukken ingestemd en daar waar gevraagd 
een positief advies afgegeven.  
 
GMR heeft een aantal vragen gesteld, onder andere over de termijn waarvoor de maatregelen 
gelden. Het CvB geeft aan dat het geldt totdat er weer wijzigingen komen vanuit een nieuw protocol 
van de PO-raad. Dit kan in een inleiding worden opgenomen.  
 
GMR-lid vraagt: “In hoeverre zijn het richtlijnen, uitgangspunten of regels? Deze woorden worden door 
elkaar gebruikt. Het is niet duidelijk wat er dwingend wordt voorgeschreven aan de scholen en wat de 
scholen zelf mogen beslissen. Ik merk dat er bij onze school geen gesprek meer mogelijk is om sommige 
dingen anders te doen en dan verwijst naar Morgenwijzer, dat het van de stichting niet mag?”.  
Het CvB geeft aan dat Iedere sector een protocol heeft, zo ook het primair onderwijs. Van een 
protocol mag je afwijken, niet van de RIVM-richtlijnen. Voortdurend geldt dat gezond verstand gebruikt 
moet worden. Regelgeving en richtlijnen blijven door elkaar heen lopen. CvB geeft aan dat wanneer 
je als school erg afwijkt van de richtlijnen dat er overleg met het bestuur wordt verwacht. Scholen 
hebben wel zelf zeggenschap, afhankelijk van onderwerp. Toegelicht wordt de kinderopvang omdat 
daar heel veel mee samenhangt. Morgenwijzer wil dan geen verschillen met de afspraken die zijn 
gemaakt.  
GMR-lid schetst de situatie met aanpassen van schooltijden voor de weken tot aan de zomervakantie, 
bij een school die in augustus fuseert met andere scholen. Ook hier geef het CvB aan dat je met 
gezond verstand naar deze situatie moet kijken. Morgenwijzer heeft als algemene richtlijn dat 
schoolkampen niet door gaan / conform het protocol  van de PO Raad. Op welke wijze welk afscheid 
wordt genomen van groep 8, is aan de scholen zelf. 
 
Er zijn nog steeds vraagtekens bij het schoonmaken van kleutermateriaal. GMR-lid ziet niet voor zich 
hoe dit elke dag allemaal schoongemaakt kan worden. Deze vraag is eerder gesteld. 



	

 

Directeur Servicebureau geeft aan dat het protocol vrij strikt is. Tegelijk staat er ook dat niet het 
onmogelijke gevraagd kan worden. De Morgenwijzer-richtlijn is “zoveel als mogelijk”. Dat is weinig 
concreet, maar geeft ruimte aan de schoolsituatie. 
 
GMR-lid complimenteert bestuurssecretaris voor het voorblad van de memo’s waarin duidelijk wordt 
aangegeven wat de rol van de GMR is. De Organisatiekaart geeft voor leerlingen duidelijke richtlijnen, 
voor personeelsleden is het minder strak geregeld. Hij tipt het woord ‘ideeën’ niet te gebruiken. 
 
Er wordt nog gesproken over het gebruik van de personeels- of lerarenkamer, wat heel divers is per 
school. De regels zijn voor leerlingen meer handvatten. Voor personeel is het meer vrijblijvend. 
Morgenwijzer wil ook niet alles aan scholen opleggen. Het CvB hecht wel veel waarde aan de RIVM-
maatregelen voor het personeel (zoals houden van afstand).  
Het wegstuurbeleid, als beide ouders geen kinderen thuis kunnen opvangen, komt aan de orde, Het 
CvB geeft aan dat er tot op heden nog geen leerlingen naar huis zijn gestuurd om corona-
gerelateerde gezondheidsklachten, bij gezinnen waarbij opvang niet te organiseren is. Beleid is om 
dergelijke situaties bij Rozemarijn Boer aan te melden. 
 
Kweekvijvertraject  
Het CvB geeft aan dat er voor dit traject meer opleidingsplaatsen beschikbaar zijn dan ontvangen 
aanmeldingen. Inmiddels is met WIJ de Venen afgesproken personeelsleden voor dit traject uit te 
wisselen. WIJ de Venen gaat mensen benaderen volgens procedure van Morgenwijzer, om daarmee 
het kweekvijvertraject van Morgenwijzer beter in te vullen. Deze kandidaten gaan dan in onderling 
overleg binnen Morgenwijzer stagelopen.  
 
GMR leden vinden dit een goede ontwikkeling, ook in verband met de verstandhouding met WIJ de 
Venen. GMR-lid geeft aan dat hij het allemaal wel snel vindt gaan. Het CvB hecht er belang aan dit 
traject ‘body’ te geven.  
 
 
4b Punten vanuit de MR 
Niet van toepassing 
 
4c Punten vanuit de GMR 
Niet van toepassing 
 
4d Werving GMR leden 
Suggesties en opmerkingen die zijn gemaakt zijn: 
CvB:  misschien een meer wervende tekst, GMR leden aan het woord. Een moeder vond het 

abstract. 
GMR-lid:  werven onder leerkrachten, directer benaderen door bijv schooldirecteuren 
GMR-lid:  groepsapp van veel klassen (waar ouders in zitten) gebruiken of appgroep klassenouders 
GMR-lid:  misschien deels terugleggen bij de MR-en. Kunnen we daar ouders werven? 
GMR-lid:  eens met GMR-lid, en terugleggen bij directeuren, die zelf actief personeel laten 

benaderen Ouders vanuit MR 
GMR-lid:  koppel aan taakurenbeleid 
GMR-lid:  Danielle Balvert benaderen, Voorzitters MR-en aanschrijven 
GMR-lid:  brief vanuit CvB via ouderportal te verspreiden (zoals ook in corona tijd is gebeurd). 
 
Het dagelijks bestuur zal deze input met het CvB bespreken. 
 
 



	

 

4e Invulling portefeuille secretaris GMR 
Dit onderwerp is niet behandeld en komt terug op de volgende agenda. 
 
4f Korte terugblik op het functioneren van de GMR 
Dit onderwerp is niet behandeld en komt terug op de volgende agenda. 
 
 
4g Vergaderdata GMR 2020-2021 
Dit onderwerp is niet behandeld en komt terug op de volgende agenda. 
 
 
4h Rondvraag 
Gevraagd wordt naar GMR-lid en wanneer ze weer aan het werk gaat. GMR-lid start 16 juni weer. 
 
 
 
 


