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

Verslag online bijpraatsessie GMR d.d. 23 april 2020
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig:
Oudergeleding
Personeelsgeleding
CvB
Verslag
afwezig

:
:
:
:
:

Ton de Koning, Marjon Dekker, Lisette Schipper en Siebe Terband
Jovanka de Jong en Wilma de Priëlle
Bert Tuk
Jantine Zilverschoon
Esther Hijman en Corry van den Worm

Zie ook de agenda.
1. Welkom door Bert Tuk
Bert heet allen welkom in dit online-overleg in de vakantie. Hij zal de GMR-leden informeren over de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot de scholensluiting en -heropening vanaf 11 mei. Er zal morgen
vanuit de gemeente een gezamenlijke brief aan de ouders gestuurd worden. De GMR wordt vanavond ook
geïnformeerd over de inhoud van deze brief.
Er worden door de GMR-leden geen aanvullende punten genoemd.
Omdat niet iedereen de agenda heeft ontvangen neemt Bert deze in het kort door.
2. Situatie tot 11 mei
●
Noodopvang
De noodopvang wordt ook in de meivakantie verzorgd door de kinderopvang. Deze heeft voldoende
capaciteit om de opvang te regelen.
●
Voorbereiding 4 mei
Op deze dag zijn de kinderen vrij. De scholen gebruiken deze dag voor de voorbereiding na 11 mei. Dit is
zo afgesproken in het overleg met de gemeente. Scholen mogen dit echter ook op een ander moment
doen. 5 mei is een vrije dag voor iedereen.
●
Thuisonderwijs vanaf 6 mei
Op 6, 7 en 8 mei krijgen de kinderen thuisonderwijs zoals voor de meivakantie.
3. Situatie vanaf 11 mei
We gaan ervanuit dat het tot 1 juni is, het betreft 13 lesdagen. Er is dan sprake van fysiek onderwijs
gedurende 50% van de lestijd en noodopvang. Scholen kijken hoe ze dit het best kunnen doen. Nadruk
komt te liggen op het welbevinden, daarna de kernvakken. De leerlingen krijgen huiswerk mee voor de
dag dat ze niet op school zijn. Kinderen die op school zijn (de helft van de kinderen uit een klas) en
kinderen van de noodopvang krijgen les van de eigen juf of meester.
●
Gym- en zwemles
Deze lessen worden vooralsnog niet gegeven. Wel bewegingslessen op het schoolplein of speellokaal.
Vragen:
Wanneer horen we definitief iets over de musical van groep 8? Hier is op dit moment niets over te zeggen.
Wellicht is er meer duidelijkheid na 20 mei.
Kinderen die thuisgehouden worden krijgen in principe geen online thuisonderwijs, mocht een leerkracht
dit toch willen verzorgen, zonder dat dit extra moeite kost, dan is dat toegestaan.
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Wat te doen met zoon met astma? Goed om het aan de longarts te vragen. Als je het als ouders niet
verantwoord vindt, kun je het kind thuishouden, ziekmelden en huiswerk vragen. Er is een lijst met
risicogroepen.
Als leerkrachten het niet aandurven, schakelen wij de bedrijfsarts in, die in gesprek gaat met de leerkracht
en advies geeft. Verkouden kinderen en leerkrachten blijven thuis.
4. Protocol (zie mail 23 april)
Er is een uitgebreid protocol opgesteld. Het SO en SBO gaan wel helemaal open vanaf 11 mei. Leerlingen
van het VSO krijgen nog thuisonderwijs.
Bert heeft met de directeur van ZML De Ark gesproken over zaken waar ze tegenaan lopen. De 1,5 meter
geldt niet voor leerlingen. Bij instructie afstand houden, bijvoorbeeld door er een tafel tussen te zetten.
Tom Graumans is druk bezig om te zorgen voor voldoende middelen voor hygiëne. Het protocol is door
alle betrokkenen vastgesteld, er is een breed draagvlak voor en ook in de Hoeksche Waard is afgesproken
dat wij hierin meegaan. Als aparte pauzes voor elke klas niet lukt, moet dit onderling opgelost worden, kijk
wat mogelijk is (niemand is gehouden aan het onmogelijke). Wij moeten aan de inspectie laten zien hoe
we nu het onderwijs verzorgen.
In principe blijven vanaf 11 mei de kinderen de hele dag op school, dit om te veel bewegingen te
voorkomen. Een aantal scholen wil aangepaste schooltijden invoeren, hierover is overleg met de MR van
de school nodig. Ook voor het 5 gelijke dagen model. Dit moet afgestemd worden met de BSO.
Hele dagen met de kinderen op school heeft consequenties voor de leerkrachten (geen of beperkte
lunchpauze).
Bert heeft morgen overleg met de gemeente over hoe scholen het kunnen regelen.
5. Communicatie
●
Gemeenschappelijke brief - vrijdag 24 april 2020
Deze wordt vanuit de gemeente gestuurd namens alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties aan
de ouders. Hierover wordt nu druk overleg gepleegd. Het gaat om algemene informatie. Ouders krijgen
vanuit hun school informatie hoe ze het precies geregeld hebben vanaf 11 mei. Zij krijgen dit uiterlijk 6
mei te horen. Bert neemt dit mee in zijn begeleidende mail bij de brief.
6. Rondvraag
Jovanka: 50% van kinderen per dag naar school, is dit een verplichting of richtlijn? Dit is de afspraak die
het kabinet gemaakt heeft en waar wij ons aan moeten houden.
Siebe: wat als het toch de verkeerde kant opgaat? Als de capaciteit van de zorg het niet meer aankan
gaan we wellicht terug naar thuisonderwijs. Dit is niet de verwachting van het RIVM.
Dank aan mensen van CSG De Waard voor wijze van informatievoorziening en lesgeven. Wees trots op je
team! Goed om te zien dat er ook onderling hulp is voor elkaar.
Wilma: hoe vangen we het op als er 2 leerkrachten in de risicogroep blijken te zitten? We gaan het doen
met de mensen die we hebben. Vanmorgen is vanuit het directieberaad voorgesteld dat in een dergelijke
situatie de leerlingen opgevangen worden door een assistent en dat de juf op afstand instructie geeft.
Lisette: dank voor de heldere toelichting en sluit zich aan bij de woorden van Siebe.
Marjon: hulde voor de manier waarop het wordt opgepakt.
Ton: wordt er extra schoongemaakt? In de periode dat er thuisonderwijs werd gegeven is extra
schoongemaakt in de scholen. Deze week worden de wc’s met stoomreiniger schoongemaakt. Er zijn
afspraken over desinfecteren van handgrepen enz., ook wordt er gezorgd voor extra
ontsmettingsmiddelen op de scholen. We kijken ook wat scholen nodig hebben aan bewegwijzering,
bestickering e.d. Voor de SO- en SBO-school worden thermometers aangeschaft. Er komt ook gel, zeep en
papieren handdoekjes op de scholen.
Siebe: hoe zit het met financiën? er worden nu extra kosten gemaakt. Landelijk wordt hierover gesproken
met het ministerie. We hebben geen uitstel van loonbelasting aangevraagd. We betalen de reiskosten van
het personeel gewoon door.
Bert geeft aan dat we het protocol zullen volgen, de GMR stemt hiermee in. De details op schoolniveau
zullen met de MR-en besproken worden. Bert zal regelmatig contact blijven onderhouden met Ton om
hem op de hoogte te houden.
Hij dankt allen voor hun tijd en het meedenken.
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