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Vergadering 
Op 13 april 2021 heeft de GMR vergaderd via Teams. 

 
Stand van zaken coronavirus 
De scholen zijn in februari enthousiast van start gegaan met de heropening van de scholen. De laatste 
weken is het aantal besmettingen wel opgelopen. Er zijn regelmatig groepen naar huis gestuurd, omdat 
leerkrachten of kinderen uit een groep positief getest zijn, waardoor de groep in quarantaine moest. Ook 
zijn er twee scholen kort helemaal gesloten. Er vindt wekelijks overleg plaats in het Covid-spreekuur met 
de directeuren, het Covid-crisisteam vergadert wekelijks en er is regelmatig overleg met de gemeente, 
kinderopvangorganisaties en de andere schoolbesturen voor een goede afstemming.  
Van het Ministerie van OCW is een brief ontvangen met de aankondiging dat er half april zelftests 
beschikbaar worden gesteld voor het preventief testen van het personeel. 
 

Concept Bestuursformatieplan 2021-2022 
De uitgangspunten voor dit plan zijn uitgebreid besproken met de commissies Personeel en Financiën van 
de GMR. In het bestuursformatieplan (BFP) is een extra uitgangspunt opgenomen met betrekking tot de 
inzet van de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) die door het Ministerie van OCW zijn 
aangekondigd. Nadere informatie over de inzet van deze middelen volgt nog van het Rijk. In de maand mei 
wordt een extra informatiebijeenkomst belegd met de GMR over het NPO. De GMR heeft een positief 
advies afgegeven op het BFP en de PGMR heeft instemming verleend op het BFP. 
 

Bestuursmodel Spaarnesant 
De gemeenteraad heeft ingestemd met de statutenwijziging van Spaarnesant. Voor de invulling van het 
tweehoofdig bestuursmodel is een procedurevoorstel opgesteld. 
Voor de benoeming van de tweede bestuurder wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld. Twee 
leden van de GMR nemen zitting in deze commissie. 
 

Procedure reglementen medezeggenschap 
Om de 5 jaar worden de reglementen medezeggenschap herzien. Drie afgevaardigden van de GMR gaan 
zich buigen over de, als gevolg van gewijzigde regelgeving, door een jurist aangepaste stukken. 
 

Statutenwijziging Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland 
Het SWV professionaliseert zich en wil, gelet hierop, de governance structuur versterken. Hiervoor zijn 
statutenwijzigingen nodig. Na een nadere toelichting, tijdens de vergadering, heeft de GMR een positief 
advies gegeven. 
 

Procedure van Koers naar Kompas 
Op 22 april wordt er een praatsessie met de GMR leden georganiseerd om hen goed mee te nemen de 
procedure en eerste opzet voor het nieuwe strategische plan voor 2021-2025. 

 
Gedragsafspraken afstandsonderwijs Spaarnesant  
Zoals in de nieuwsbrief van december is vermeld zijn de door Spaarnesant opgestelde gedragsregels 
besproken met de achterban. De aanbevelingen die hieruit zijn gekomen, zijn naar tevredenheid 
doorgevoerd. De GMR stemt in met de Gedragsafspraken. De Gedragsafspraken worden gedeeld met de 
schooldirecties met het verzoek dit te delen met alle betrokkenen. 
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Vacature ouder- en personeelsgeleding 
Merel Philipsen, ouder van de Zuidwester, komt de oudergeleding van de GMR versterken. Helaas hebben 
wij tot op heden nog geen reactie gekregen op onze oproep voor een afgevaardigde vanuit de 
personeelsgeleding. Naast de oproep via de mail aan alle medewerkers, is de vacature ook op Sharepoint 
geplaatst. Het zou fijn zijn wanneer we in het nieuwe schooljaar kunnen starten met een voltallige GMR. 
Heb je interesse? Meld je aan via GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl. Dan nemen wij z.s.m. contact met je 
op.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van onze nieuwsbrief kun je contact opnemen met leden 
van de commissie communicatie Marieke Brouwer of Carla Fibbe via GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl. 

 
Waar kan ik stukken vinden?  
Alle verslagen van de GMR inclusief de agenda zijn terug te vinden op Sharepoint (wordt “Mijn 
Spaarnesant”) bij het onderwerp GMR.  De personeelsleden hebben toegang tot Sharepoint. Via de 
personeelsleden kunnen de stukken worden gedeeld in de medezeggenschapsraden. 
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