Bv NOTULEN GMR-vergadering Stichting FEDRA
Woensdag 21 april 2021 20.00-22.00 uur

Online aanwezig: Arjen de Boo (voorzitter), Astrid Boere, Wendy van Velzen, Remco Sinnige,
Susanne van Egmond, Renee Wierenga, Robin Honkoop, Maarten ter Horst en Yvonne Könst (vicevoorzitter).
Afwezig m.k.:
Notulist:

Larissa den Dunnen, Lieke Broekman, Jantine van der Geer
Jessica Bunnik

Vacante zetel:

-

1.

Opening
De voorzitter opent de negende, online GMR-vergadering.

2.

Mededelingen
- n.a.v. de sollicitatiecommissie heeft een evaluatie plaatsgevonden. De
terugkoppeling volgt later dit schooljaar vanuit de RvT.

3.

Notulen 9 maart 2021
Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actie- en besluitenlijst 9 maart 2021
De lijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.

4.

Uitslag corona vragenlijst
Er zijn een viertal bijlagen toegestuurd. De stukken zijn helder; een breed palet aan
vragen en antwoorden. Het bestuur heeft er goed aangedaan om deze vragenlijsten
uit te zetten. De feedback vanuit het bestuur op de meningen van de docenten is
goed beschreven. Fijn om te lezen dat er ruimte blijft voor eigen inbreng vanuit de
scholen. Het thuiswerken geeft een dubbel gevoel: er zijn positieve kanten maar ook
zeker negatieve kanten. In de tweede lockdown was er duidelijk meer structuur in de
lesdagen; er was geleerd uit de eerste lockdown (stijgende lijn). Dit was niet alleen
voor de ouders prettig maar ook zeker voor de kinderen. Opvallend waren de
positieve reacties op de inzet van het team t.o.v. de eigen prestaties. En de positieve
reacties op het handelen van het bestuur. Uit de rapportage komt naar voren dat
docenten niet ervaren dat er achterstanden zijn opgelopen bij de leerlingen, m.n. op
het gebied van taal en rekenen. In de landelijke pers blijkt een andere trend. Wat
verder opvalt in de rapportage is de opmerking dat er geen thuiswerkvergoeding is
geweest. Of bijvoorbeeld het aanbieden van een werktelefoon (al dan niet in
bruikleen).
Vragen aan het bestuur:
- Eerder dit schooljaar is binnen de GMR besproken dat er grote verschillen tussen
scholen waren in aanpak gedurende de 1e lockdown. Hoe is dit in de 2e lockdown
ervaren? Waren er verschillen of is er op ingezet om verschillen te voorkomen? Met
name m.b.t. tot het onderwijs op afstand?
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- Uit de rapportage komt naar voren dat docenten niet ervaren dat er achterstanden
zijn opgelopen bij de leerlingen, m.n. op het gebied van taal en rekenen. In de
landelijke pers blijkt een andere mening. Herkent het bestuur de landelijke trend niet
binnen haar scholen?
5.

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.
De voorzitter geeft een korte impressie van de taken van een GMR-voorzitter. Deze
taken kosten t.o.v. de reguliere leden en onder normale omstandigheden niet heel
veel extra tijd. Naast de agendacommissie onderhoud je als voorzitter de contacten
met het bestuur, de voorzitter van de RvT, de voorzitters van de MR’en (indien nodig)
en de ambt. secretaris. Renee Wierenga geeft aan wellicht het stokje te willen
overnemen maar kijkt het nog even aan. Dit geldt ook voor Maarten ter Horst. Van
Lieke Broekman is niet bekend hoe zij hierin staat. De MR’en van De Sleutelbloem, De
Ark en De Bethelschool zijn geïnformeerd. Er zijn nog geen vervangers gevonden.
Door de afwezigheid van Jantine van der Geer is er geen antwoord gekomen m.b.t.
de rondvraag binnen de poule van administratief medewerkers. Deze vraag blijft staan
voor de volgende vergadering. (actie: Jantine van der Geer)

6.

Rondvraag
Actie: er wordt een datumprikker rondgestuurd voor het afsluitende etentje in juni 2021.
(ambt. secr.)
- dienen we dit schooljaar nog een tweede vergadering met de RvT in te plannen? We
hebben reeds eenmaal vergadert met de RvT in het najaar van 2020.

7.

Sluiting
De vergadering wordt om 20:45 uur gesloten.

Spaaragenda:
➢ Eind 2020- begin 2021 n.a.v. Risicoanalyse, vraag ondergrens vermogen (uit
notulen 08042020) Wordt in het nieuwe schooljaar
➢ 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
➢ Nationaal programma onderwijs ( nieuwe schooljaar)

2

