
	

 

Notulen GMR Morgenwijzer, 11 mei 2020 
 
Aanwezig: Anoek Sloot, Cardia Geers, Bas Terwee, Jan Willem van der Kaaij, Lisette van der Eijk, 

Carolina Tas, Marcel van Egmond  
Afwezig: Amber van der Sluis (met kennisgeving) 
Notulist:  Marcel van Egmond 
 
1 Opening 
De voorzitter opent deze online vergadering om 19:30 uur. 
 
2 Vaststellen agenda 
Niemand heeft aanvullende punten voor de agenda ontvangen of ingediend. 
 
Besluit:   agenda wordt vastgesteld 
 
2a/3a/4a Memo kweekvijvertraject 2.0 en taakbeschrijving schoolcoördinator 
In het vooroverleg is de algemene strekking dat we de aanpassingen in het document een verbetering 
vinden en inhoudelijk duidelijker dan de voorgaande versie. De nieuwe functie van schoolcoördinator 
zien leden als een goede toevoeging en deze rol kan al het komende schooljaar worden ingezet, als 
brug naar het volgen van het opleidingstraject.  
  
Overleg CvB 
In een toelichting geeft het CvB aan dit traject, zoals het nu voor ligt, zo wie zo te evalueren. In het 
overleg vraagt GMR-lid over paragraaf 3 punt 6 of er een stage wordt bedoeld of een opleiding. Het 
gaat om een opleiding. Opleidingen zijn op dit moment al maatwerk. Bij voldoende aantal deelnemers 
kan (een deel) wellicht in groepsverband worden georganiseerd. Er is, gezien de nu bekende interesse, 
waarschijnlijk komend schooljaar 2021-2022 plaats voor de nieuw te vormen functie van 
schoolcoördinator. Dan kan in het schooljaar erna worden gestart met het opleidingstraject. 
Morgenwijzer wil graag al op korte termijn de aanwezige talenten, volgens deze regels, een kans 
bieden.  
GMR-lid vraagt naar de verschillen tussen junior directeur en schoolcoördinator. Het CvB legt uit dat 
een junior-directeur een schooldirecteur naast zich had en om die reden ook vaak door zowel het 
team als ouders niet werd aangesproken. Zo kwam een junior directeur niet uit de verf, voor ouders 
bleef de directeur ook aanspreekpunt. Een schoolcoördinator is wel aanspreekpunt voor ouders. In 
deze opzet fungeert de directeur meer als een soort back up en zal veel minder zichtbaar aanwezig 
zijn. Wel blijft de schooldirecteur eindverantwoordelijk. In de praktijk zal een schooldirecteur actief zijn 
op meerdere scholen, waarbij op elke school de schoolcoördinator opereert met directietaken en 
verantwoordelijkheden. In de aangeboden stukken is aangegeven wie welke bevoegdheden heeft.  
GMR-lid vraagt of er voldoende senior directeuren beschikbaar zijn voor deze begeleidersrol? Het CvB 
geeft aan dat doe er voldoende zijn. Bij plaatsing van een directeur en een schoolcoördinator zal er in 
overleg met de MR van de betreffende school worden gehandeld Hierbij kan de MR haar instemmings- 
of adviesrecht volgens de bestaande regels toepassen.  
 
Besluit:  GMR adviseert positief over het Memo kweekvijvertraject 2.0 
 
2b/3b/4b  Infographics, coronamaatregelen 
Vooroverleg 
GMR-lid geeft aan dat bij haar op school en waarschijnlijk ook op andere grote scholen, het lastig is 
groepen apart te houden, ook in de pauzes.  



	

 

GMR-lid vraagt zich af hoe het gaat met andere roosters, lunchen met leerkracht. De voorzitter legt uit 
schoolpleinen in vakken worden ingedeeld. GMR-lid vertelt dat op haar school met instemming van de 
MR de lestijden van het al bestaande continurooster zijn aangepast. 
 
Overleg CvB 
Het CvB geeft aan dat de aangeboden stukken de richtlijnen zijn aan de hand waarvan de scholen 
hun (gedeeltelijke) opening kunnen invullen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het protocol van de 
PO-raad dat is opgesteld samen met een aantal vakbonden en op basis van de richtlijnen vanuit de 
landelijke overheid. De scholen hebben op basis van deze richtlijnen eigen maatregelen ingevuld.  
Al op de avond waarin middels een persconferentie van de regering de heropening werd 
aangekondigd, was er overleg op gemeentelijk niveau. Daarbij had Morgenwijzer het voordeel dat de 
daaropvolgende ochtend in een directeurenoverleg veel kon worden gecommuniceerd en 
afgestemd. Omdat er snel duidelijkheid was en ook omdat er binnen de gemeente is afgesproken dat 
scholen alleen hele dagen les geven, kon het voorbereidingstraject voortvarend worden opgepakt. De 
afstemming met kinderopvang verliep in Alphen redelijk goed. Er is ook gesproken over hoe om te 
gaan met nieuwe kleuters en met kleuters die nog niet leerplichtig zijn. Omdat kinderen niet in 
clubverband binnen mogen sporten, worden er wel gymlessen aangeboden, alleen niet in de 
binnensportaccommodaties.  
 
GMR-lid vraagt naar de motivering van het wel hele dagen naar school en niet voor halve dagen te 
kiezen. Er zijn andere scholen die, tegen de richtlijn in, bewust leerlingen elke dag een halve dag op 
school laten komen. Veelal omdat die scholen het noodzakelijk vinden, gezien onderwijsproblemen, 
onderwijsachterstanden, thuissituaties van kinderen, enzovoorts de kinderen elke dag te zien. Het 
College legt uit dat de noodopvang zoals die al langer geldt, doorloopt. Dus bij moeilijke thuissituaties 
wordt wel dagelijks opvang geboden. Morgenwijzer heeft goed beeld van de circa 150 kinderen die 
het betreft. Er is goed contact met zorgorganisatie Go voor Jeugd. Er is voldoende aandacht en zorg 
voor deze groep. Verder vraagt GMR-lid of de testcapaciteit (vaststellen besmetting van het virus) voor 
leerkrachten ook daadwerkelijk beschikbaar is. Het CvB geeft aan dat de aanvraag daarvoor via de 
bedrijfsarts loopt. Binnen Gemeente Alphen aan den Rijn is al sinds het begin van de corona-
maatregelen wekelijks overleg met alle schoolinstellingen, Go voor jeugd en de GGD. De GGD geeft 
aan, indien nodig, snel te kunnen opschalen wanneer meer testcapaciteit wordt gevraagd.  
 
GMR-lid vraagt hoe de hygiënemaatregelen worden ingevuld. Op papier lijkt het soms makkelijker dan 
in praktijk, ze geeft als voorbeeld het schoonmaken van speelgoed in kleuterklassen. De directeur 
servicebureau legt uit dat zeker in de eerste weken vooral goed wordt gemonitord wat in de praktijk 
nodig is en haalbaar. Er is speciaal aandacht voor spelmateriaal voor bewegingsonderwijs. Er zijn veel 
schoonmaakmiddelen ingekocht. Al lerende zullen de regels beter worden ingevuld.  
Uitgesproken wordt de zorg over het verspreidingsrisico van het virus onder kinderen. Morgenwijzer 
geeft aan daar geen antwoord op te hebben en zich te willen baseren op de landelijke richtlijnen en 
protocollen. De organisatie van een school wordt zodanig ingericht dat de risico’s zo veel als mogelijk 
worden beperkt. Het bestuur deelt de zorgen van het personeel. Ook hiervoor is aandacht in het 
directeurenoverleg.  
In het directeurenoverleg staat het opstaren van de organisatie voorlopig als vast onderwerp op de 
agenda. Er zal worden bijgestuurd worden op basis van steeds nieuw opgedane kennis en ervaringen  
 
Ook GMR-lid vraagt over hygiëne en of er extra schoonmaak is ingekocht, bijvoorbeeld een extra 
ronde in de avond. De directeur servicebureau geeft aan dat dat er aangescherpte instructies zijn en 
dat aan het eind van de meivakantie de scholen extra zijn schoongemaakt. Ook het personeel wordt 
gevraagd zich in te zetten bij schoonmaak en hygiëne.  
 



	

 

GMR-lid stipt tot slot nog aan dat ze blij is met de inzet en aandacht vanuit het bestuur voor het 
pedagogische klimaat deze tijd; dat er voor kinderen tijd wordt geboden om te wennen, om de 
‘corona-crisis’ te kunnen bespreken in de klas. 
 
Nabespreking 
GMR leden zijn tevreden met de toelichting, de aanpak en de inzet vanuit het bestuur. 
 
4c Rondvraag 
GMR-lid vraagt of de wervingstekst voor nieuwe GMR-leden, oudergeleding, ook al is gesignaleerd in 
de nieuwsbrieven van de scholen. Een meerderheid heeft dit nog niet gezien. Eerder al heeft de 
bestuurssecretaris van Morgenwijzer aangegeven dit nogmaals bij de schooldirecteuren onder de 
aandacht te brengen.  
 
 
 


