Notulen GMR Morgenwijzer, 6 april 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 Managementstatuut
Het managementstatuut ligt ter advisering voor aan de vergadering. Ten opzichte van de voorgaande
versie (september 2019) zijn twee artikelen aangepast. Dat zijn artikel 5 over vervanging van het CvB en
artikel 10 over het directeurenoverleg.
Het CvB licht toe dat in het Managementstatuut de vervanging van het CvB nog niet was geregeld.
Dat is in de huidige situatie met een éénhoofdig CvB wel van belang. In overleg met RvT is vastgelegd
dat de Directeur Bedrijfsvoering voor korte termijn waarneemt. Vervangen voor langere tijd conform
statuten geregeld. Voor korte waarneming zijn er restricties opgenomen voor omvang van uitgaande
betalingen en het aangaan van contracten (duur is gemaximaliseerd).
In het overleg vraagt GMR-lid vraagt naar duiding van het begrip ‘team’ in artikel 6 lid 2. Het gaat om
de benoemingsadviescommissie bestaande uit de directeuren, GMR lid en iemand van het
servicebureau. Het betreffende artikel behandelt overigens de benoeming van directeur
bedrijfsvoering en de directeur onderwijs en kwaliteit; waarbij aangegeven wordt dat het advies van
het team hierin betrokken wordt. Het CvB vult toelichtend aan dat voor benoeming van deze functies
ook de GMR wordt aangesloten door zitting te nemen in een benoemings-advies commissie. Deze
procedure is in een ander document vastgelegd.
Besluit:

GMR adviseert positief over het managementstatuut

2b/3b/4b Kweekvijvertraject
Morgenwijzer wil met een kweekvijvertraject alle talenten de mogelijkheid geven om zich te oriënteren
en uiteindelijk zich te ontwikkelen tot schooldirecteur. Hiertoe is een memo opgesteld met een korte
evaluatie van de functie van junior directeur en voorstellen voor een hernieuwde aanpak. Dit stuk ligt
bij de GMR ter advisering.
GMR-lid geeft aan dat het goed is dat dit is opgepakt. Ze heeft vragen en zorgen, mede gezien
ervaringen in het traject met zij-instromers. Ze vindt het jammer dat de coaching niet terugkomt. Er is
geen functie van junior directeur meer. Hoe wordt in deze situatie het ‘meelopen’ of een stageplaats
ingevuld? Wat mogen we van een ‘buddy; verwachten. Het CvB geeft aan dat de rol van een buddy
erg afhankelijk is van de behoefte van de medewerker die wordt opgeleid. Het CvB wil differentiëren.
Sommige medewerkers kunnen bij start al meer aan en hebben we behoefte aan coaching maar op
een ander niveau. Een buddy wordt dus op maat ingevuld. Het is wel de bedoeling om een vast
persoon aan de medewerker die het traject volgt te koppelen.

Ze vraagt naar het benoemen van een directeur positie en de rol van een MR. Het College geeft aan
dat wanneer het interne mobiliteit betreft, er wordt gekeken naar matching. Past een kandidaat
directeur bij de betreffende school qua kwaliteiten en qua de vraagstukken die op de school moeten
worden opgepakt. Welke talenten heeft de kandidaat directeur en welke zijn nodig voor een school.
Vanuit dit traject solliciteert een medewerker dus niet als buitenstaander. Dus in deze situatie heeft een
MR niet het gebruikelijke adviesrecht. GMR-lid vraagt ook naar hoe Morgenwijzer omgaat met mensen
in eerdere trajecten van junior-directeur die inmiddels gestopt zijn. Het College geeft aan dat er op dit
moment geen medewerkers bekend zijn die op dit moment een assessment doorlopen.
GMR-lid vraagt naar de termijn waarin deze stappen beleid worden, is dat al voor het aanstaande
schooljaar 2020-2021. Het CvB gaat op korte termijn onder medewerkers de interesse inventariseren. De
huidige corona-maatregelen kunnen nadelig van invloed zijn op de doorlooptijd van het traject.
GMR-lid kent één situatie waarbij de junior directeur ‘in het diepe is gegooid’. GMR-lid herkent dit
vanuit een andere school. Dus enkele knelpunten worden herkend. GMR-lid vraagt naar wie de
verantwoordelijkheid voor de school draagt. Het CvB geeft aan dat dat de directeur is. De buddy
fungeert als achterwacht en als sparringpartner. De directeur uit dit traject wordt geplaats en is
volwaardig schooldirecteur.
GMR-lid ziet niet dat de genoemde knelpunten ook in de nieuwe aanpak worden opgelost of
opgevangen. Hij ziet ook een soort van concurrentiestrijd om formatieplaats voor directeur. GMR-lid
vraagt welke opleiding er van toepassing is. Het CvB geeft aan dat dat inhoudelijk is en dat het
voorgelegde document meer de processtappen behandeld. GMR-lid merkt op dat veel knelpunten
zijn beschreven. Hoe pakt het nieuwe proces die dan op? Dat wordt naar zijn idee onvoldoende
belicht. Het CvB geeft aan dat deze in de processtappen voor aanstelling van een nieuwe directeur
worden opgevangen.
Na het overleg met het CvB geven veel GMR leden aan dat de toelichting van het CvB voldoende
duidelijk was maar dat die toelichting ook in het document zelf mag worden opgenomen. De GMR is
positief of het kweekvijvertraject en wil daarnaast een aantal vragen beantwoord zien en met name
dat een aantal punten duidelijker wordt omschreven.
GMR zal positief adviseren en daarbij een aantal punten aangeven. Afgesproken wordt dat de
secretaris een tekstvoorstel aan de GMR voorlegt, die vervolgens met het advies wordt meegegeven.
GMR zal aangeven dat ze een aantal vragen heeft. Wanneer wil Morgenwijzer op deze manier van
start wil gaan; aangezien de formatie voor komend schooljaar voor de deur staat en medewerkers al
op korte termijn hun wensen kenbaar kunnen maken. Is het de bedoeling dat dit opgepakt wordt voor
het nieuwe schooljaar? Hoe wordt de rol van Directeur Onderwijs ingevuld, nu deze functie vacant is?
Verder adviseert de GMR het CvB het document nader toe lichten bij punt 7 en ook bij punt 8. Bij punt
7 is in de vergadering aangegeven dat een MR, bij plaatsing van een directeur die via de interne
mobiliteit op een school wordt geplaatst, alleen een adviesrecht heeft. Dit is anders dan bij het
aannemen van een directeur van buiten de organisatie. Bij punt 8 wil de GMR de rol van ‘buddy’ beter
toegelicht zien. Aangegeven is dat dit maatwerk is, dat zien we graag terugkomen in de tekst. Ook
adviseren we duidelijker aan te geven dat de betreffende directeur wel volledig bevoegd is, de buddy
vervult een ondersteunende rol.
Besluit:

Positief advies, aangevuld met bovenvermelde vragen en advies op tekst punt 7 en 8
nader toe te lichten.

2c/3c/4c Centrale opvang kinderen
Het College geeft mondeling een toelichting over dit beleid, dat samenhangt met de maatregelen als
gevolg van het Covid-19 virus en het sluiten van scholen.
Dit gaat over opvang en niet over onderwijs. Het Ministerie voor Onderwijs & Wetenschappen legt
opvang op aan gemeentes, waarna gemeentes bij scholen te rade gaan. Dit vooral vanwege de
schoolgebouwen. Het College geeft aan dat er in verband met veiligheidsredenen minimaal drie
medewerkers aanwezig zijn waarvan 1 bedrijfshulpverlener (bhv-er). Dit laatste is een voorwaarde
vanuit de Arbowetgeving. Bij Morgenwijzer hebben sommige scholen te kleine groepen, deze zoeken
samenwerking met nabijgelegen scholen. De scholen organiseren dit zelf. De school dient over opvang
de MR te informeren. Er is geen sprake van advies- of instemmingsrecht. De GMR heeft deze rechten
ook niet, aangezien opvang niet op stichtingsniveau wordt georganiseerd.
2d Notulen 13 januari 2020 en 2 maart 2020
Besluit:
Notulen worden vastgesteld
Op de notulen van 13 maart heeft het CvB suggesties voor enkele kleine aanpassingen voorgesteld
Deze zijn overgenomen. Ook met deze aanpassingen worden de notulen van 13 januari vastgesteld.
Notulen van 2 maart worden door GMR en door CvB vastgesteld.
3d Stukken die ter informatie zijn aangeboden
- Infographic nr 2 incl. bijlage inzake stand thuisonderwijs, maatregelen als gevolg van het Covid-19
virus
Het College informeert de GMR over de maatregelen en aandachtpunten over het thuisonderwijs dat
nu wordt gegeven. De situatie vraagt veel meer inspanningen op het gebied van monitoren en
coördineren. Er is wekelijks contact met schooldirecteuren over wat leerkrachten en leerlingen nodig
hebben. Dat gaat onder andere om uitlenen van apparatuur. Er wordt een enquête onder ouders
gehouden over onder meer het aangeboden schoolwerk (niveau, hoeveelheid). Er wordt ook veel tijd
besteed aan kinderen die meer ondersteuning nodig hebben en ook rondom de ‘thuissituatie’.
Het college wil graag van dat de GMR en ook de RvT goed geïnformeerd worden over de
maatregelen voor het thuisonderwijs. Ze vraagt of GMR nog een informatiebehoefte weet.
GMR-lid geeft aan dat het ziekteverzuim in de infographic vermeld kan worden, mede omdat
Morgenwijzer sinds dit jaar eigen risicodrager is voor de ziektewet.
GMR-lid vraagt naar de informatievoorziening naar de scholen zelf, de MR en leerkrachten. Informeren
van een MR verloopt via de schooldirecteur en de mate waarin dit gebeurd is afhankelijk van de
schooldirecteur. Het College zal hier bij schooldirecteuren extra aandacht aan besteden.
- Overige onderwerpen
GMR-lid vraagt naar de te ondernemen stappen nu de Directeur onderwijs en ontwikkeling a.i. uit
dienst is. Het College zal de oorspronkelijke benoemingscommissie benaderen om vervolgstappen op
te pakken. Ze gaat bekijken of Morgenwijzer eerdere sollicitanten alsnog gaat benaderen of dat
nieuwe werving noodzakelijk. Vanuit de GMR heeft GMR-lid zitting in genoemde commissie.
4c Punten vanuit de MR
Geen punten
4d Punten vanuit de GMR

Niemand heeft geen punten ontvangen.
4e Activiteitenplan 2020-2021
GMR-lid merkt op dat in het activiteitenplan en in het huishoudelijk reglement geen uniform gebruik
van naamgeving en termen (commissie, taakportefeuille verdeling portefeuilleverdeling) wordt
gehanteerd. De voorzitter pakt dit op. GMR-lid vraagt of we doelen kunnen toevoegen. Twee weken
voorafgaand aan de volgende vergadering komt GMR-lid met ideeën.
GMR-lid merkt op dat de activiteitenlijst vrij uitgebreid is. Voorzitter legt uit dat niet alle punten elk jaar
op de agenda staan. GMR-lid geeft aan dat het voor Morgenwijzer verstandig is punten mee te
nemen vanuit het huidige onderwijs op afstand, naar de periode er na. Welke lessen leren we en welke
ervaringen, best practices kunnen we ook in de toekomst gebruiken. GMR deelt deze goede suggestie
en wil dit opnemen in het activiteitenplan.
4f Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is op twee punten aangepast. Punt 1 is de herverdeling van taken en
naamgeving en beschrijving van één portefeuille is aangepast. Punt 2 is de tekst bij het Quorum. Deze
is op advies van AOB aangevuld. GMR-lid ziet nog een GMR-lid staan die geen lid meer is. Dit wordt
aangepast. Op voorstel van GMR-lid en instemming van iedereen worden ook telefoonnummers
opgenomen.
4g Terugkoppeling overleg met CvB over verslag bijeenkomst MR-GMR
Het dagelijks bestuur heeft het overleg tussen MR en GMR en het verslag hierover besproken. Aan de
orde kwamen ook de stappen die de gezet worden om de verbinding tussen MR en GMR te
verstevigen. In het korte is afgesproken:
• Na een GMR-vergadering een wordt een bondige tekst aangeleverd voor het
personeelsbulletin. Hierin zal te lezen zijn op welke onderwerpen advies- of instemming is
gevraagd en welke besluiten de GMR heeft genomen.
• Er worden geen stukken die het CvB aan de GMR aanbiedt doorgestuurd aan MR-en van
scholen. Wel worden de agendapunten van de overlegvergadering, zonder verdere
toelichting, vooraf gedeeld met de MR-en. Dit bieden we aan met een mail naar de
mr.schoolnaam@morgenwijzer.nl mailadressen.
• Er komen tweemaal per schooljaar gezamenlijke bijeenkomsten met MR en GMR
MR-en krijgen binnenkort het verslag, inclusief de nu genomen besluiten, van de laatste gezamenlijke
avond toegestuurd. Jan Willem stelt dit verslag samen. Ook krijgen de MR-en een lijst met alle GMRcontactpersonen. Schooldirecteuren vragen we nadrukkelijk om de MR-en het voorgeschreven format
van het mailadres te gebruiken.
In het komende schooljaar zal de GMR, met ondersteuning van een externe deskundige, opnieuw
aandacht besteden aan het verstevigen van de banden met MR-en. Ook het opzetten van een
(periodieke) enquête onder MR-en zal dan worden behandeld.
4h Werving van GMR-leden
De voorzitter licht toe dat er nieuwe teksten zijn geschreven, deze worden in het personeelsbulletin en
in de schoolnieuwsbrieven worden geplaatst.
4i Rondvraag
GMR-lid had zich ingeschreven voor een basiscursus, hij volgt die zodra de corona-maatregelen dit
weer mogelijk maken.
GMR-lid laat door de voorzitter bevestigen dat in het werkverdelingsplan voor een GMR-lid 60 uur kan
worden opgenomen.

