Notulen GMR Morgenwijzer, 2 maart 2020
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Cardia Geers, Bas Terwee, Jan Willem van der Kaaij, Lisette van der Eijk, Carolina Tas,
Marcel van Egmond
Anoek Sloot, Amber van der Sluis (beiden met kennisgeving)
Marcel van Egmond

1 Opening
Voorzitter opent de 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 Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster voor komend schooljaar ligt ter advisering voor aan de vergadering.
Vooroverleg GMR leden
Het vakantierooster wordt overkoepelend voor de scholen voorgesteld en is binnen Alphen met
andere onderwijsinstellingen afgestemd. Scholen staan vrij om, binnen de geldende regels ten aanzien
van minimaal aantal lesuren, aanvullende vakantiedagen in te roosteren. Geen van de GMR-leden
heeft vragen of opmerkingen.
In aanwezigheid CvB / Nabespreking:
Niet besproken
Besluit:

GMR adviseert positief over het voorgelegde vakantierooster

2b Notulen 13 januari 2020
Besluit:
Notulen worden vastgesteld
Notulen worden anoniem gemaakt, op de website geplaatste en GMR-leden verspreiden deze onder
de MR-en van scholen.
CvB heeft nog niet gereageerd op deze notulen.
Er wordt kort een discussie gevoerd over de mate van detaillering van de notulen. GMR-lid geeft een
toelichting waarom veel gemaakte opmerkingen en gestelde vragen terugkomen in de notulen.
De voorzitter refereert naar aanleiding van pagina 5 nog aan de gezamenlijke vergadering met de
Raad van Toezicht en het College van Bestuur op 20 februari. Alle aanwezigen delen de mening dat
het een nuttig overleg was dat daarbij ook in een prima sfeer en goede verstandhouding plaatsvond.
2c Nader overleg naar aanleiding de stukken genoemd bij 2a (indien nodig)
Niet van toepassing.

3b Stukken die ter informatie zijn aangeboden
- Terugblik Morgenwijzeractiedag tijdens staking op 30 en 31 januari
CvB blikt terug op deze actiedag die op de eerste stakingsdag, 30 januari, is georganiseerd.
Vastgesteld wordt dat de dag veel opbrengsten heeft opgeleverd. Doel was statement afgeven aan
stakeholders, een signaal naar de politiek en de samenleving. Het doel was ook aangeven wat
Morgenwijzer zelf doet als organisatie. Er zijn thema’s behandeld, waaronder Onderwijs op de schop,
Onderwijs en binden.
Rode draad is dat er veel overlap in de thema’s zit. Nieuwe thema’s die opkwamen zijn ‘gedestilleerde
behoefte aan zien en gezien worden, stimuleren van een professionele cultuur. Morgenwijzer zal met
proeftuintjes starten zodat de medewerkers in de nieuwe organisatie elkaar beter leren kennen en er
door dwarsverbanden te leggen, meer expertise gedeeld wordt.
Ook werd duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden. “Vertel wie je bent als school, hou niet alles
in de lucht”. Welke werkzaamheden kun je uitbesteden als leerkracht. De opdracht die is meegegeven
aan het CvB is ‘zoek de randen op van wat wettelijk mag’. Maak mobiliteit meer gewoon.
Veel aandacht voor wens betere begeleiding van nieuwe medewerkers. Veel wens tot ontwikkeling
maar medewerkers ervaren ook weerstand, negativiteit. Mensen voelen zich geremd.
Het CvB geeft aan dat veel van de punten al zijn opgenomen in de strategische plannen. Op mobiliteit
kan ‘het gaspedaal’ worden ingedrukt.
- Stand van zaken organisatieontwikkeling op hoofdlijnen
Het CvB geeft aan dat dit onderwerp, doordat deze middag bekend is geworden dat in Alphen aan
den Rijn de eerste Covid-19 patiënt is gemeld, een leerling één van de Morgenwijzerscholen,
doorschuift naar een volgende vergadering. Het College wil deze avond de tijd gebruiken om
passende maatregelen te nemen.
4b Punten vanuit de MR
Geen punten
4c Punten vanuit de GMR
Niemand heeft geen punten ontvangen.
Einde van de vergadering wordt er gekeken of er nog punten zijn.
4d Terugblik op overleg GMR-MR
De voorzitter heeft een verslag aangeleverd. GMR-lid geeft aan dat hij ziet de MR het perspectief heeft
dat de GMR actief meeschrijft aan beleid en hij betwijfelt of de GMR dat ook zo ziet. GMR-lid en
anderen vonden de opkomst vanuit scholen laag. Ze was verrast dat meerdere MR-en aangeven dat
er informatie die wel wordt gedeeld vanuit de GMR niet doorkomt bij de MR-en. Sfeer en
betrokkenheid waren wel positief. Idee om op te pakken, is niet 1 maar 2 keer per jaar gezamenlijk
overleg. Bij stukken vooraf delen vanuit GMR ziet GMR-lid problemen.
GMR-lid ziet een bepaalde nuancering in de informatiebehoefte van GMR stukken bij MR-en. Wens is
vooral dat via contactpersonen te laten lopen. GMR-lid vond ook de GMR leden eenmaal per jaar
aanschuiven een prima idee, maar aan uitvoerbaarheid wordt getwijfeld. Er zit vanuit de GMR een
maximum aan wat kan. Nuttige toevoeging in de uitnodiging was de mogelijkheid een vervanger te
sturen wanneer de voorzitter is verhinderd. Idee is om het samenzijn met MR-en te combineren met een
cursus. GMR-lid stipt de verdiepingscursus aan; die is uitgezet. Er is te weinig respons ontvangen.

GMR-lid vond het een fijne avond met een magere opkomst. Bij delen van de agenda geeft ze aan
dat we moeten waken voor te veel contact en te veel bemoeienis. Wat is haalbaar? De nieuwsbrief,
wat willen we er mee? Hoe komt GMR achter gemeenschappelijke onderwerpen? Allemaal vragen
die leven. Dat zijn vooral MR-onderwerpen.
GMR-lid stelt voor om een vragenlijst vooraf aan MR-en voor te leggen over de onderwerpen die op
scholen spelen.
GMR-lid stelt dat het delen van de GMR-agenda en stukken MR-en in de gelegenheid stelt zaken aan
te dragen waar we als GMR niet aan hebben gedacht. Ze vond een bezoek aan de MR van De
Rijnschans een meerwaarde hebben.
GMR-lid twijfelt of de GMR de agenda en stukken zou moeten delen met MR-en. Zo wordt de GMR
ingezet als leverancier van informatie vanuit de bron, het servicebureau en dat is niet het juiste kanaal
om te communiceren. Dat hoort via schooldirecteuren te lopen.
GMR-lid vindt dat het delen van stukken vanuit de GMR-agenda wel kan, en dan alleen voor stukken
die ter instemming voorliggen. Daarbij kan een MR-input leveren. Hij wil niet dat contactpersonen
vervolgens een terugkoppeling moeten geven. In de nieuwsbrieven van scholen zouden we aan
kunnen geven welke stukken zijn vastgesteld. Kopij kunnen we via het groepsmailadres voor alle
schooldirecteuren verspreiden.
De voorzitter plant een afspraak met het dagelijks bestuur en het CvB in om te overleggen wat we
uiteindelijk gaan doen. Voorstel is om tweemaal per jaar de MR en GMR te laten samenkomen waarbij
één van de twee avonden vanuit de MR-en zal worden georganiseerd. Of GMR-leden naar een MRvergadering gaan laten we afhangen van het betreffende GMR-lid zelf. Er blijft de wens bestaand
gezamenlijk een cursus te organiseren, te volgen. We willen ook periodiek bij MR-en uitvragen welke
onderwerpen er spelen. Bas wil hiervoor het initiatief nemen.
4e Samenstelling GMR – portefeuilleverdeling - contactscholen
De voorzitter vertelt dat een kandidaat GMR-lid op korte termijn tot de GMR toe zal treden. Zij is
personeelslid en heeft eerder al een tijd deel uitgemaakt van de GMR. Zij zal haar eerste vergadering
daarom ook niet als toehoorder bijwonen. GMR-leden gaan hiermee akkoord.
De bestuurssecretaris zal een voorstel voor een aangepast huishoudelijk reglement schrijven, met een
beter uitgewerkte invulling van de ouder- en personeelsgeleding.
Er worden een aantal functie en portefeuilles als volgt ingedeeld:
Plaatsvervangend voorzitter:
Marcel
Plaatsvervangend secretaris:
Carolina
Kennis over inhoud statuten en reglementen:
vacant
Kennis over instemmings- en adviesrecht:
vacant
Onderwijs en Innovatie incl. ICT:
Bas
Documenten aanleveren voor website wordt
aangepast in
“Communicatie en informatievoorziening”:
Bas en Marcel
Voor een aantal scholen worden contactpersonen vastgesteld:
De Jenaplaneet:
Bas
De Steijaart:
Bas
De Zilveren Maan:
Bas

Het nieuwe ambacht:
Ornoldus van Os:

Marcel
voorlopig Jan Willem, daarna waarschijnlijk
kandidaat GMR-lid

Het voorstel wordt geopperd om, ten behoeve van vereenvoudigen van communicatie, de uniforme
mailadressen bij MR-en van scholen (mr.schoolnaam@morgenwijzer.nl) te hanteren. Bij een eerste
mailing vragen we een reply te sturen.
GMR-lid vraagt of GMR-leden oudergeleding hun naam@morgenwijzer.nl account ook kunnen
gebruiken om te kunnen e-mailen. Dit wordt nagevraagd.
4f GMR-Reglement
De bestuurssecretaris zal een voorstel maken voor een aangepast reglement. Er komt, op verzoek van
het CvB, een paragraaf om in bijzondere situaties de mogelijkheid te hebben een voorzitter ook na het
verstrijken van zijn of haar termijn aan te kunnen laten blijven.
GMR-lid vraagt zich af of het CvB zelf verantwoordelijk is voor het reglement, met name in kader van
het minimum aantal leden dat vereist is voor een geldige stemming.
De voorzitter legt het verschil uit tussen reglement en huishoudelijk reglement. Dit onderwerp komt een
volgende vergadering op de agenda.
4g Rondvraag
GMR-lid geeft aan dat hij open staat voor input vanuit GMR-leden voor zijn inbreng.

