Notulen GMR Morgenwijzer, 25 mei 2020
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Anoek Sloot, Cardia Geers, Bas Terwee, Jan Willem van der Kaaij, Lisette van der Eijk,
Carolina Tas, Marcel van Egmond
Amber van der Sluis (met kennisgeving)
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 Aanstelling Coördinator Ondersteuningsteam
Ter instemming van de personeelsgeleding van de GMR, artikel 12 lid onderdeel b, WMS, ligt voor Het
Profiel en een voorstel coördinator passend onderwijs en ondersteuningsteam, Als achtergrondinformatie treffen we ook de evaluatie van het ondersteuningsteam.
bijlagen:
• Voorstel coördinator passend onderwijs
• Functieprofiel coördinator passend onderwijs
• Adviesrapport ondersteuningsteam (ter info)
Overleg CvB
GMR-lid vraagt of de aanstelling van deze coördinator niet tot een groei van het servicebureau leidt.
De directeur Servicebureau legt uit dat de tijdelijke coördinator al was meegenomen in de formatie en
dat deze positie ook onderdeel is van de begroting. Het heeft daarom geen effect op de formatie.
Verder vraagt GMR-lid of er al effecten te merken zijn na een jaar centraal coördineren. Wat heeft dit
betekent voor de werkdruk?
De directeur Onderwijs vertelt dat er nu planmatig wordt gewerkt in het ondersteuningsteam, er is een
goede relatie met onder meer het samenwerkingsverband en zorginstellingen. Er zijn veel zaken in
procedures vastgelegd. Morgenwijzer ziet veel verschillen tussen scholen in de manier waarop
zorgvragen worden gesteld en hoe met leerlingen wordt omgegaan. De bedoeling is meer preventief
aan de slag te gaan; men ziet dit als een ‘realistische droom’.
De tijdelijke coördinatrice licht toe dat er een implementatie is in twee fases. De afgelopen tijd speelde
fase 1: inzicht en overzicht verkrijgen. Vanaf nu zal fase twee moeten starten, meer naar de scholen
toe. Dat is coördineren en kwaliteit verbeteren in één. Bijvoorbeeld door scholing in te zetten op veel
voorkomende zorgvragen. De inkoop van externe zorg (paarse schil) loopt nu via de coördinator.
Scholen gaan met pakketten werken en het proces is meer zakelijk ingericht.
Het CvB stipt nog aan dat het beschikken over deze functie gedurende de afgelopen corona-periode
heel prettig was, omdat gemakkelijker bovenschoolse informatie met onder andere drie gemeenten
kon worden gedeeld.

Besluit:

De personeelsgelding stemt in met het "Voorstel werving coördinator passend
onderwijs" en het " Functieprofiel Coördinator Ondersteuningsteam Morgenwijzer". De
oudergeleding geeft hiervoor een positief advies af.

2b/3b/4b GMR Reglement
Het GMR-reglement ligt ter instemming voor, conform artikel 35 van het GMR-reglement zelf.
Vooroverleg
GMR-lid vraagt over artikel 23 over de toevoeging van de ‘preventiemedewerker’. Jan Willem geeft
aan dat dit op grond van de CAO is toegevoegd, ook al heeft Morgenwijzer deze functie niet.
In artikel 5 is een tekst opgenomen over een situatie waarbij de zittingsduur, in overleg met CvB en
GMR, kan worden verlengd voor een bepaalde tijd. Jan Willem geeft een toelichting en legt uit dat dit
is opgenomen om bepaalde bijzondere situaties op te kunnen vangen.
Overleg CvB
De bestuurssecretaris stipt artikel 4 aan met een passage over een personeelslid dat tevens ouder is. In
de huidige versie wordt bepaald dat je dan als personeelslid in de personeelsgeleding zit. Dit is echter
een beperking van het passief kiesrecht. Er kan daarom gekozen worden om dit artikel aan te passen.
GMR-lid vraagt over verkiezingen voor GMR leden (artikel 2). Bestuurssecretaris bevestigd dat de MR-en
van de scholen in dat geval kiezen en niet alle ouders. Stemgerechtigd zijn MR-leden. Dit is zo geregeld
voor een betere praktische uitvoerbaarheid.
Nabespreking
Met de bestuurssecretaris over preventiemedewerker. Organiseren verkiezingen makkelijker.
Over artikel 4 wordt gediscussieerd. GMR-lid stelt voor dat het betreffende lid zelf bij aanvang kiest
namens welke gelding hij of zij plaatsneemt in de GMR. Op één GMR-lid na stemt iedereen in met dit
voorstel.
Besluit:

Het GMR Reglement, ingaande per 1 augustus 2020, vraagt om de volgende
aanpassing: Artikel 4, lid 4 luidt: " Een personeelslid dat tevens ouder is, kiest eenmalig bij
aanvang van de driejarige zittingstermijn, namens welke geleding hij of zij zitting neemt
in de GMR" . Inclusief deze aanpassing stemt de GMR in met het reglement.

2c/3c/4c Heropstart scholen
Memo opstart scholen met hierbij ter advies (artikel 11 lid 1 onder f, WMS) Richtlijnen Morgenwijzer en
ter instemming (artikel 10 lid 1 onder e, WMS) Personeels- en veiligheidsbeleid gerelateerd aan corona.
bijlagen:
• Memo heropstart scholen
• Richtlijnen Morgenwijzer
• Personeelsbeleid ten aanzien van corona
• Morgenwijzer organisatiekaart
Vooroverleg
GMR-lid stelt of deze stukken vragen om instemming en advies achteraf. Formeel doen we dit wel
netjes. Er is onduidelijkheid over de termijn, tot 1 juni of nu bekend is dat scholen binnenkort weer
volledig open gaan, tot 8 juni. Hoe gaan we om met de situatie vanaf 8 juni? GMR-lid geeft aan dat
volgens de laatste infographic nieuwe kleuters niet meer worden aangenomen, wat in strijd is met
richtlijnen van rijksoverheid.

Overleg CvB
Pas sinds deze week is duidelijk waarop instemming van GMR nodig is. Het CvB gaat nu inventariseren
omdat er zaken zijn die veel langer kunnen gaan duren. Bijvoorbeeld langduriger ziekteverzuim, of
eventueel wederom in te voeren thuisonderwijs. Dat kan impact hebben op het personeelsbeleid.
Wanneer nodig, wordt beleid aangepast en ter instemming aan de GMR voorgelegd.
Om de situatie van de afgelopen weken formeel vast te leggen, is ons nu op deze manier verzocht
instemming dan wel advies af te geven.
Voor de situatie met ingang van 8 juni, bij heropening van de scholen, publiceert de PO-raad een
nieuw protocol. Op basis daarvan stelt Morgenwijzer nieuwe richtlijnen en kaders op, Deze worden in
de week van 1 juni aan de GMR voorgelegd. Afgeven van advies en instemming mag de GMR ook
anders organiseren dan in een feitelijke vergadering.
Op de vraag over nieuwe, vierjarige kleuters wordt aangeven dat Morgenwijzer in gesprek gaat met
ouders. Als kleuters en ouders willen, worden ze toegelaten. Wettelijk gezien hebben 4-jarigen recht op
onderwijs en kunnen we hen niet weigeren. Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat wanneer ouders
dat willen, de 4-jarigen langer gebruik mochten maken van de kinderopvang.
Nabespreking:
Alle leden stemmen in of geven een positief advies op punten waar dat gevraagd wordt.
Voor de periode ingaande 8 juni 2020 stemmen we via mail af of we instemmen en welk advies we
afgeven.
Besluit:

de GMR geeft een positief advies, conform artikel 11 lid 1 onder f WMS, inzake de
organisatie van het onderwijs in de periode van 11 mei tot 1 juni. De organisatie van het
onderwijs staat beschreven in het document 'Richtlijnen Onderwijs';
de GMR stemt in, conform artikel 10 lid 1 onder e WMS, met de bestuurlijke richtlijnen met
betrekking tot het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid zoals zijn beschreven in de
'onderwijsorganisatiekaart';
de GMR, personeelsgeleding, stemt in, conform artikel 10 lid 1 onder e WMS, met het
personeelsbeleid gerelateerd aan corona, zoals dit is beschreven in de 'richtlijnen
personeel'. De oudergeleding geeft op dit punt een positief advies af.

2d Notulen 6 april en 11 mei
De notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.
4d Punten vanuit de MR
Geen punten
4e Punten vanuit de GMR
Niemand heeft geen punten ontvangen.
4f Activiteitenplan 2020-2021
De terminologie is in overeenstemming gebracht met huishoudelijk reglement. De term ‘controleren’
aanpassen we aan in ‘toetsen’.

GMR-lid wil een doelstelling opnemen. Jan Willem geeft aan dat we in het Jaarverslag (van de GMR)
over schooljaar 201902020 een terugkoppeling opnemen over de doelstellingen uit het activiteitenplan
van dat (het huidige) schooljaar. Dit wordt als een verbetering gezien.
Besluit:

GMR stemt in met het activiteitenplan 2020-2021

4g Huishoudelijke reglement
De terminologie is in overeenstemming gebracht met activiteitenplan. Twee GMR-leden wordt
gevraagd hun telefoonnummers op te nemen.
GMR-lid wil aan het begin van komend schooljaar de tekst over ‘Communicatie informatie’;
aanpassen.
Besluit:

GMR stemt in met het Huishoudelijk reglement

4h Werving GMR leden
Er zijn nog geen aanmeldingen, waarmee we termijn nog verlengen tot 2 juni.
GMR-lid stelt voor dat er eventueel nagedacht kan worden over een afzonderlijk bericht vanuit CvB, te
verspreiden via het ouderportaal.
Er wordt voorgesteld zelf, of schooldirecteuren, actief personeelsleden (en ouders) te benaderen.
4i functie secretaris vacant
Twee GMR-leden slaan het aanbod voor deze functie af. Eén GMR-lid houdt het in overweging. GMRlid geeft aan dat het afhangt van haar werkzaamheden en een eventuele studie het komend
schooljaar ze denkt er serieus over na.
GMR-lid geeft aan dat er een hulpvraag gesteld mag worden als er werk aan de winkel is.
4j Rondvraag
GMR-lid’s cursus start waarschijnlijk weer in september.

