NOTULEN GMR-vergadering Stichting FEDRA
Dinsdag 9 maart 2021 20.00-22.00 uur

Online aanwezig: Arjen de Boo (voorzitter), Lieke Broekman, Astrid Boere, Jantine van der Geer,
Wendy van Velzen, Remco Sinnige, Susanne van Egmond, Reneé Wierenga, Robin Honkoop,
Maarten ter Horst en Yvonne Könst (vice-voorzitter).
Afwezig m.k.:
Notulist:

Larissa den Dunnen
Jessica Bunnik

Vacante zetel:

-

1.

Opening
De voorzitter opent de achtste, online GMR-vergadering. Welkom John Keunen en
Irene Koning. Ook een warm welkom voor Renée Wieringa, ouder vanuit De Vrijheit.

2.

Evaluatie Veiligheidsbeleid.
Naar aanleiding van de evaluatie Veiligheidsbeleid zijn er vragen binnengekomen
voor het bestuur. Deze zijn inmiddels schriftelijk beantwoord.
-

-

-

-

-

Er waren in totaal 141 respondenten. Er worden enkele vragen besproken. In de
eerste lockdown werden er veel filmpjes verstuurd, terwijl tijdens de tweede
lockdown meer gebruik werd gemaakt van MS Teams en software vanuit de
methodes.
83 van de 141 ondervraagden zijn anders geen denken over lesgeven en de
mogelijkheden die je daarvoor hebt. Dit is een interessant antwoord waar vanuit
het bestuur nader wordt onderzocht.
Veel ondervraagden geven aan na corona MS Teams te blijven gebruiken voor
bijvoorbeeld contact met collega’s en ouders. Het merendeel stopt na corona
acuut met onlinelesgeven. Dit was te verwachten. Op het moment dat je als
leerkracht de mogelijkheden ziet van de computer dan kun je het lesgeven via
methodes (en dus klassikaal lesgeven) gemakkelijker loslaten.
Veel ondervraagden komen uit de onderbouw, dit is opvallend. Dit kan uiteraard
ook te maken hebben met het feit dat er in de bovenbouw meer digitaal gewerkt
wordt. In de onderbouw groepen is enorm veel creativiteit ontstaan, dit is mooi om
te zien.
De themabijeenkomsten voor het directieberaad zijn doorgeschoven naar het
nieuwe schooljaar.
Heeft deze manier van lesgeven veel geld gekost?
Ja, de corona-periode heeft geld gekost, dit is goed door de scholen bijgehouden.
Naast het aanpassen van de lesmethoden (manier van onderwijs geven) zijn er
veel kosten gemaakt op het gebied van hygiëne (extra schoonmaak). De overheid
gaat er vanuit dat er ook kosten bespaard zijn ten tijde van de lockdown.
Gebouwen waren immers gesloten, verwarming uitgezet, geen
schoonmaakkosten, etc..
Zijn er voldoende middelen binnen de stichting om deze extra kosten te dragen?
Indien er meer wordt uitgegeven dan begroot, dan kunnen er middelen uit de
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3.

reserves gehaald worden. Wel wordt er vanuit de overheid veel geld geïnvesteerd
in het wegwerken van de mogelijk ontstane achterstanden van de kinderen.
Er komt later dit jaar vanuit de overheid ongeveer € 180.000,- per school vrij. Is er al
over nagedacht hoe de Fedra scholen dit geld gaan inzetten?
Er wordt door de directeuren voorzichtig over nagedacht maar de criteria/wijze
van verantwoording zijn nog niet bekend. Naast de criteria moeten de scholen
plannen gaan opstellen, leerlingen in kaart brengen, etc.. Deze acties zijn daarom
voor nu on hold gezet. Een ander punt van zorg is en blijft het tekort aan bevoegde
leerkrachten.

Evaluatie Fourteens met als gast Wiske Ruijgrok
Welkom Wiske Ruijgrok, projectleider vanuit Fourteens. Er volgt voor de nieuwe GMR
leden een korte toelichting over het doel en de inhoud van Fourteens.
-

-

-

-

In augustus 2020 is Fourteens gestart met 29 leerlingen, in januari is hier nog één
leerling bijgekomen (op de crisisplaats). Het is een apart jaar geweest door corona,
maar school en de leerlingen zijn er goed doorheen gekomen. Naast lesgeven
worden de leerlingen ook begeleid d.m.v. coaching. Er zijn korte lijnen tussen de
basisscholen en de VO school. De leerlingen uit groep 7/8 zijn weer fulltime op
school, de leerlingen uit de brugklas komen om de week naar school en volgen de
andere lessen online. De groep is in de afgelopen periode gegroeid, zowel op het
gebied van onderwijs als onderling als groep.
Voor het komende schooljaar hebben de eerste intakegesprekken reeds
plaatsgevonden. Als alle leerlingen worden aangemeld, start Fourteens in augustus
2021 met 60-70 leerlingen. De financiën zijn op orde en er worden geen
aanpassingen verwacht op de huidige begroting.
Hoe ervaren de docenten de mix van werkzaamheden/lesgeven (groep 7 –
brugklas)? Over het algemeen als prettig maar het is zwaar om op twee scholen te
werken. En hoe ervaren de directies van beide besturen de ontwikkeling? Eens in
de drie weken vindt er een structureel, inhoudelijk overleg plaats tussen beide
besturen. Zij zijn daardoor goed geïnformeerd.
Bestaat er een kans dat leerlingen niet toegelaten worden omdat de school vol
zit? Nee, op dit moment speelt dit (nog) niet. Soms worden leerlingen afgewezen
omdat zij niet in het profiel van de school passen.
Voldoet Fourteens aan de verwachtingen van leerlingen en ouders? De reacties
zijn positief, ouders zijn blij dat hun kind gezien wordt.
De leerlingen krijgen nu geen cijfers, maar hoe gaat dit dan wanneer hun kind
straks op het VO wel cijfers krijgt? Al deze vragen en twijfels worden besproken. De
leerlingen zijn ook enthousiast en voelen zich thuis op school. Ze kunnen terecht
met hun vragen en krijgen de ruimte om als kind te groeien (persoonlijk- en
onderwijsvlak).

4.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5.

Notulen 27 januari 2021
Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actie- en besluitenlijst 27 januari 2021
De lijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
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6.

Stavaza sollicitatieprocedure nieuw lid college van bestuur
Welkom Reinier van de Wal, voorzitter van de Raad van Toezicht. Het is helaas niet
gelukt om iemand te vinden om voor te dragen als nieuw lid CvB.
De afgelopen periode is getracht een opvolger te vinden voor Irene Koning,
aangezien zij de rol van John Keunen als bestuurder gaat overnemen vanaf 1 augustus
2021. Uit de 30 sollicitaties zijn 7 kandidaten op de shortlist terecht gekomen. Van deze
7 kandidaten zijn er 4 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Helaas is uit deze
kandidaten geen geschikte opvolger gevonden. Voor er opnieuw een werving gestart
wordt, vindt er een evaluatie plaats over de gelopen procedure. In een later stadium
wordt de vacature opnieuw uitgezet. De heer van de Wal komt later dit jaar terug bij
de GMR, op het moment dat er een nieuwe vacature uitgaat.
Het is ontzettend jammer en teleurstellend dat er niemand is gevonden. Jantine van
der Geer wil graag in de adviescommissie blijven (leerkrachtgeleding). Indien het
proces over de zomervakantie heen getild wordt, dan zal er een andere ouder vanuit
de GMR in de adviescommissie plaats moeten nemen.

7.

Samenstelling GMR + taakverdeling
Vanaf 1 augustus 2021 zullen er vervangende ouderleden gezocht moeten worden
voor De Bethelschool, De Sleutelbloem en De Ark. Er dient verder de komende periode
gekeken te worden naar de invulling van de rol van voorzitter en (eventuele)
vervanging van de ambtelijk secretaris. Er wordt rondgevraagd in de poule van
administratief medewerkers binnen Fedra. (actie: Jantine van der Geer)

8.

Rondvraag
Actie: er wordt een datumprikker rondgestuurd voor het afsluitende etentje in juni 2021.
(ambt. secr.)
- Hoe denken de GMR leden over het feit dat er geen externen (bijvoorbeeld ouders) in
de scholen mogen komen, maar sommige scholen wel ingericht worden als
stemlokaal? Bij deze scholen is er sprake van een aparte in- en uitgang en komen de
bezoekers niet in contact met de school/leerlingen.

9.

Sluiting
De vergadering wordt om 21:50 uur gesloten.

Spaaragenda:
➢ Enquête PO Raad: is beschikbaar
➢ Eind 2020- begin 2021 n.a.v. Risicoanalyse, vraag ondergrens vermogen ( uit
notulen 08042020)
➢ Evaluaties n.a.v. lock down (op agenda na lock down):
- verschillen tussen de scholen m.b.t. opstart;
- ouder enquête rondom thuisonderwijs en opstartperiode na lock down.
➢ adviezen t.a.v. rol MR – zie brief bestuur – terugkoppeling vragen aan bestuur
➢ De GMR wil de drie genoemde speerpunten van de RvT en het directie beraad
verder bespreken tijdens een volgende bijeenkomst met de RvT.
➢ N.a.v. BFP 2021-2022: toekomst perspectief kleine scholen monitoren.
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