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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter heet de deelnemers welkom in deze Teams-vergadering.

Er zijn geen verdere mededelingen.
2.
Verslag GMR d.d. 24 november 2020
Blz. 2 punt Corona
In antwoord op vragen over subsidies om leerachterstanden weg te werken, antwoordt Fki dat deze
subsidies zijn toegekend en ingezet worden voor extra ondersteuning van leerlingen. De directeuren
hebben plannen voor deze extra ondersteuning ingediend bij de subsidievraag. De controller heeft de
aanvragen gecontroleerd om te zien of die binnen de kaders van de subsidiekaders vallen en
directeuren gevraagd om verantwoording naar hem te doen..
3.
Terugkoppeling GMR-RvT vergadering 19 januari 2021
De voorzitter van de GMR informeert de GMR over de vergadering met de RvT van 19 januari 2021.
Werving directeur-bestuurder
Begin februari 2021 wordt een 2e procedure opgestart. Er vindt een evaluatie plaats van de 1e ronde
voordat de nieuw procedure in gang wordt gezet. De RvT heeft de GMR gevraagd leden voor de BAC
voor te dragen. Daniël Wolffensperger en Nathalie van den Heuvel zullen namens de GMR plaats
nemen in de BAC.
Nieuwe bestuursleden
De RvT heeft mevrouw Monique van der Meer benoemd als intredend voorzitter. Huidige voorzitter
Peter Hazewindus blijft tot 1 juli in functie om de continuïteit te waarborgen. Kathelijne Kuijpers treedt
terug als vicevoorzitter. Haar functie wordt ingenomen door mevrouw Van der Meer. Mevrouw Van der
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Meer wordt na het aftreden van de heer Hazewindus voorzitter met mevrouw Jacqueline Kooiman als
vicevoorzitter. Mevrouw Van der Meer komt oorspronkelijk uit Uithoorn, heeft hier op 2 basisscholen
gezeten. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring in governance, en haar kennis en ervaring wordt ingezet
in de professionaliteitsslag die de RvT gaat maken.
De GMR vraagt zich af of zij wel voldoende haar rol heeft gepakt bij de werving en selectie van het
nieuwe lid van de RvT. Hier wordt bevestigend op geantwoord door de voorzitter. In de RvT zit een lid
op voordracht van de GMR.
Fki vult aan dat er goed is gekeken naar de portefeuilles en expertise. Het is de bedoeling dat de RvT
gaat werken met commissies zoals audit- en renumeratiecommissie. De GMR zal worden
meegenomen in de uitwerking van het nieuwe bestuursmodel.
4.
Integraal Huisvestingsplan (IHP) – ter informatie
De directeur-bestuurder, de heer Friso Kingma, informeert de GMR over het Integraal
Huisvestingsplan van de gemeente Uithoorn. In zijn presentatie geeft hij een terugblik over de
bedoeling, procedure en impact van de gemeentelijke IHP op huisvesting van de scholen.
5.
Financiën – ter informatie
Fki informeert de GMR over het voorlopig exploitatieresultaat van 2020. Dit is negatiever dan verwacht
maar in lijn met het beleid van de stichting om ‘meer’ geld uit te geven aan onderwijs vanwege de
bovenmatige financiële reserve.
6.
Lock down – ter informatie
De directeur-bestuurder informeert de GMR over de manier waarop de continuïteit van het onderwijs
op de 6 Wijzer-scholen wordt gewaarborgd. Ieder schooldirecteur maakt een professionele afweging
hoe de continuïteit van het onderwijs van zijn/haar school te waarborgen in het licht van de context
van de eigen school.
Verschillende leden van de P-GMR vullen de presentatie aan met informatie uit hun scholen. In
algemene zin blijkt uit het gesprek dat ontstaat dat de continuïteit van onderwijs op alle scholen
gewaarborgd is. Er wordt geconcludeerd dat er voldoende basisinformatie voorhanden is om het voadvies voor de kinderen van groep 8 te geven en onderbouwen.
De druk op de noodopvang neemt toe, maar is tot nu toe nog door de scholen te organiseren. Er is
een goede samenwerking met de kinderopvang.
Vanuit de GMR wordt de vraag gesteld over het ziekteverzuim. Dit is gemiddeld wel wat hoger.
Organisatie GMR
Fki vraagt de GMR of het mogelijk is beleidsstukken op gebied van bijvoorbeeld financiën, huisvesting
en personeel, in kennisgroepen voor te bereiden zodat in de GMR-vergadering de uitkomsten van de
kennisgroepen toegelicht hoeft te worden.
De directeur-bestuurder verlaat de vergadering met dank aan de deelnemers voor hun tijd en
aandacht.
7.
Nabespreking
De GMR bespreekt het voorstel van de directeur-bestuurder hamerstukken in kennisgroepen voor te
bereiden.
De GMR besluit de huidige werkwijze niet aan te passen en te wachten met dit besluit tot na de
benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder.
De GMR evalueert deze vergadering. Hoewel de presentaties van de directeur-bestuurder ter
informatie waren, hadden een aantal leden van de GMR deze voor de vergadering willen ontvangen
om zich beter op de vergadering voor te bereiden en gerichter vragen te stellen.
8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

De volgende GMR-vergadering wordt gehouden op
23 maart 2021, Springschans/Teams
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Besluitenlijst
Nr
7
6
5
4
3
2
1

Besluit
De GMR stemt in met het vakantierooster 2021-2022.
De GMR geeft positief advies t.a.v. van de Gedragscode Bedrijfsmiddelen.
De GMR stemt in met de begroting 2021 en meerjarenbegroting
De GMR geeft positief advies t.a.v. Verzuimprotocol Leeringen
De GMR stemt in met het BFP
De GMR stemt in met diverse AVG-documenten: geheimhoudingsverklaringen,
bewaartermijnen en privacyverklaring
De GMR stemt in met het door het Uithoorns Directeuren Overleg (UDO)
voorgestelde vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021

Datum
28 november 2020
28 november 2020
28 november 2020
28 november 2020
16 juni 2020
16 juni 2020

Planning vergaderingen GMR Stichting Wijzer aan de Amstel 2020 - 2021
Datum
Dinsdag 8 september 2020
Dinsdag 24 november 2020
Dinsdag 19 januari 2021

RvT & GMR: 19.00 – 20.00 uur (daarna GMR-vergadering)

Donderdag 23 maart 2021
Dinsdag 18 mei 2021
Dinsdag 29 juni 2021
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