Vastgesteld in de GMR vergadering d.d. 27 mei 2020

Verslag online bijpraatsessie GMR d.d. 7 april 2020
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig:
Oudergeleding
Personeelsgeleding
SWV PO GO
CvB
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Ton de Koning, Marjon Dekker, Lisette Schipper en Siebe Terband
Esther Hijman, Jovanka de Jong, Wilma de Priëlle en Corry van den Worm
Marleen van Berkum-van der Sloot om 20.15 uur.
Bert Tuk
Jantine Zilverschoon

1. Welkom door Bert Tuk
Bert heet allen welkom. Fijn dat ieder deel kan nemen aan deze bijpraatsessie. Om 20.15 uur zal Marleen
van Berkum inbellen om een korte introductie te geven over het Samenwerkingsverband op
Goeree-Overflakkee.
2. Rondje, hoe gaat het met de GMR-leden?
Iedereen vertelt in het kort over zijn/haar persoonlijke situatie. Allen geven aan in goede gezondheid te
zijn, wel zijn er zorgen over ouders op leeftijd en zijn er kinderen die de middelbare school gaan verlaten
zonder centraal examen. Vanuit de personeelsgeleding is waardering voor de manier waarop de teams,
het bestuurskantoor, directeuren en ouders het leren op afstand hebben opgepakt en begeleid. Er komen
veel positieve reacties van ouders en kinderen. Dit geeft moed om door te gaan. Wel is het zo dat
parttimers nu vrijwel alle dagen aan het werk zijn en het soms lastig is de tijd te verdelen tussen school en
de eigen kinderen. Zorgleerlingen komen nu in beeld, dit betekent een verzwaring van de taken.
Opgemerkt wordt dat het PO het leren op afstand veel beter geregeld heeft dan het VO.
3. Bestuurlijke samenwerking op Goeree Overflakkee
Marleen van Berkum, directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband op Goeree-Overflakkee vertelt
over nieuwe ontwikkelingen. Op Goeree-Overflakkee zijn twee kleine SBO-scholen en één school voor SO,
De Ark. Er is geen cluster 4 school. Financieel is het moeilijk om de twee SBO-scholen in stand te houden.
De wens van het Samenwerkingsverband is een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de
SBO-scholen en de SO-school, zodat er één voordeur komt voor alle leerlingen die ondersteuning nodig
hebben, inclusief de cluster 4 leerlingen. Men loopt daar echter vast op verschillen tussen de
denominaties. Samen met CSG De Waard wordt gekeken wat mogelijk is. Er is nu een plan voor een
samenwerkingsovereenkomst met de benoeming van een onderwijskundig directeur. Deze zal samen met
de teamleider van de scholen het MT vormen. Bert Tuk bedankt Marleen voor de toelichting. Deze
informatie is vertrouwelijk, de directeuren zijn nog niet geïnformeerd. Er zijn geen vragen vanuit de GMR.
Meer informatie en besluitvorming volgen op een later moment.
4. Noodopvang
Deze is opgezet voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen en ook voor kwetsbare
kinderen. Gisteren is vanuit het coördinatieteam van de gemeente informatie gekomen vanuit SMW
(Schoolmaatschappelijk werk), de betreffende kinderen zijn in beeld en worden opgevangen in de
noodopvang of in de school. SMW heeft een link met jeugdzorg, hier vanuit kunnen ouders thuis
ondersteuning krijgen en kunnen instanties ingeschakeld worden. Dit kunnen wij als school niet zelf doen.
5. Meivakantie
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Kinderen en leerkrachten zijn vrij in de meivakantie (leerkrachten van 20 april t/m 1 mei, kinderen t/m 5
mei). De minister stelt wel dat opvang en onderwijs moeten zorgen dat er een oplossing is voor de
noodopvang. De kinderopvang is gesloten tot 28 april. Na deze datum mogen zij misschien weer de ‘eigen’
kinderen opvangen. De vraag is of dit met de noodopvang te combineren is. Morgen heeft Bert weer
overleg met het coördinatieteam met de gemeente en morgenmiddag met de PO-raad.
Wilma vraagt of Bert bij het overleg met de gemeente de afstemming bij de jeugdteams en het SMW mee
wil nemen, zij heeft de ervaring dat dit niet goed loopt. Bert zal dit meenemen.
Er blijkt bij ouders behoefte te zijn aan materialen/tips voor meivakantie. Het is niet de bedoeling dat er
lesgegeven gaat worden, leerkrachten hebben recht op vakantie. Er zal gezorgd worden voor een
vakantiepakketje met tips en creatieve dingen. Bert communiceert volgende week met de ouders.
Ook krijgen zij een brief vanuit de gemeente.
6. Thuisonderwijs
Vorige week zijn we overgegaan naar fase 2, het geven van instructielessen op vaste momenten of
filmpjes en contacten met kinderen. Dit loopt goed en hier zijn we trots op.
7. Zieken
Er zijn zieke collega's, er is echter bij niemand vastgesteld dat het corona is, officieel weten we het niet.
Bij officieel vastgestelde gevallen zullen wij communiceren naar ouders, zo is afgesproken met de GGD.
We hebben contact met de zieken, een aantal knapt weer op en gaat zaken weer oppakken.
Ons is niets bekend over kinderen die ziek zijn.
Op 22 april krijgen we te horen wat er na 6 mei gaat gebeuren:
1. scholen blijven dicht, we gaan door met thuisonderwijs;
2. scholen gaan open, we gaan lesgeven op de scholen;
3. scholen gaan gefaseerd open, bijv. eerst met de jongste kinderen.
Hier valt nu nog niets over te zeggen. Ouders zullen in de vakantie geïnformeerd worden.
Brieven aan ouders zullen ook aan de GMR-leden doorgestuurd worden, zodat deze op de hoogte zijn.
Siebe geeft aan dat we hem kunnen bellen over social distance.
8. Vanuit de memo
Spelenderwijs
Er loopt een onderzoek naar samenwerking.
Huisvesting De Molenwiek
Hierover zijn geen vragen.
Bestuurlijke samenwerking op Goeree-Overflakkee
Zie boven.
Financiën
Bert geeft een toelichting op het stukje in de memo. De liquiditeit komt (nog) niet in gevaar, we kunnen
het opvangen met het geld dat we in december 2019 hebben gekregen. We plukken nu de vruchten van
investeringen die gedaan zijn in chromebooks. Wellicht dat we nu pas op de plaats moeten maken met
renovatie van schoolgebouwen.
Hoe zit het financieel met de fusie op Goeree-Overflakkee?
Op Goeree-Overflakkee is de voorwaarde dat bekostiging vanuit het samenwerkingsverband zorgt voor
financiële dekking.
9. Rondvraag
Jovanka: Er moeten nieuwe leden geworven worden, zowel voor de GMR (Ton en Corry nemen afscheid)
als voor de Raad van Toezicht (Jonathan Reitsma is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar). Dit zullen we
na de meivakantie oppakken.
Siebe: Dank voor heldere en prettige manier van vergaderen.
Bert geeft aan dat hij contact houdt met de voorzitter, allen dank en nog een fijne avond gewenst.
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