Notulen GMR- vergadering
Dd 11-04-2022
Aanwezigen:
Oudergeleding GMR (OGMR)
Paul Noom (voorzitter)
José Puiman
Mitch Dalmeijer
afwezig
Monique Kerkman afwezig
Kim Visser
vacature
vacature

Personeelsgeleding GMR (PGMR)
Franny Kluyver (secretaris) afwezig
Marie-Cecile Ruwiel
afwezig
Linda Mantel
Miranda Mulder
Melissa Hoorn
Karin Teunizen
Karianne Wever afwezig

Namens college van bestuur: Brigit Schumacher (voorzitter CvB) en Ellen Voskuilen
Namens de RvT: Henk de Jong, Jan Goedhart, Sjoerd Arlman en Gürkan Celik. Saskia Goedhart afwezig.

1. Opening van de vergadering
De vergadering wordt om 19.35 uur geopend door de voorzitter.

2. Vaststellen agenda
Deze wordt vastgesteld.
Geen toevoegingen.
3. Overleg RvT en GMR
Korte toelichting wat betreft het tevredenheidsonderzoek en de trendanalyse:
- De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden toegelicht. Algemene tevredenheid en
tevredenheid op verschillende thema’s is gemeten. Leerlingen en leerkrachten tevredenheid is
gestegen ten opzichte van het TVO van twee jaar geleden; het ligt nu op de benchmark (is gemeten
over langere tijd, niet alleen de corona tijd). De ouder tevredenheid is een klein beetje gestegen,
maar wel minder in vergelijking met de tevredenheid van leerlingen en leerkrachten.
- Sneak preview: Eerste bevindingen trendanalyse 2022
Zie presentatie van Ellen.
We zien geen aparte resultaten door de corona jaren. Opvallend is dat er een sterke stijging van de
resultaten in groep 8 zichtbaar is. In totaal staan zowel de resultaten van rekenen als die van
begrijpend lezen onder druk. Er is binnen de scholen qua kwaliteit een inhaal slag gemaakt wat
betreft de trendanalyses. Er waren geen verrassingen. Zaan Primair is tevreden met de ontwikkeling,
nog niet helemaal met de resultaten.
RvT en GMR gaan in subgroepen uiteen om in gesprek te gaan over bovenstaande punten en mogelijke
acties die daar uitvloeien.
Korte terugkoppeling:
- Zorgen omtrent de laaggeletterdheid;
- Kansrijk adviseren is belangrijk;
- Brugfunctionarissen graag ook op andere ‘zwakke’ scholen;
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Socialisatie van een groep kinderen is zorgwekkend. Ook gezien de verwijzingen naar SBO/SO. Maar
ook richting plusklas. Zelfstandigheid lijkt een punt te zijn dat opgepakt moet worden, maar ook
samen spelen, zitten op een stoel, enz.

4. Stukken:
Concept MPJ de feedback vanuit de GMR:
- Duidelijk;
- Scholen kunnen zich nog onderscheiden van andere scholen;
- Het is zo geschreven dat de lezer het idee krijgt dat het echt waar gemaakt kan worden;
- Visueel met de kleuren is pakkend;
- De stellingen staan er krachtig in;
- Toekomst is te weinig leerkrachten, hoe gaan we dit oplossen?
- Het is 1 geheel;
- Het leest makkelijk en goed;
- De oranje plaat lijkt onrustig. Visie is mooi, hij staat en is concreet, maar er zijn waarschijnlijk nog
mensen die op basisniveau moeten komen (standaard niveau);
- De visie geeft mogelijk meer richting voor elke school;
- Goed opletten bij de visie, het bestuur moet zorgen dat iedereen wel mee kan.
CvB geeft aan dat de vier pijlers moeilijk te onderscheiden zijn van elkaar, maar dat het wel passend
is bij elke school afzonderlijk. De GMR wilde dit graag aan laten sluiten.

5. Mededelingen CvB
Update huisvesting
- Dynamica SPS, TJL en dienstencentrum: loopt volgens plan qua tijd en financiën. Einde
zomervakantie is het klaar. Dan verhuizen de twee scholen en het Dienstencentrum naar één
gebouw in Wormerveer.
- Herman Gorter D. Doniastraat en In het Veld: Beide plannen voor de HG liggen nu bij de gemeente.
Er liggen twee plannen. In het Veld is lastiger. Ook voor deze school moeten twee plannen gemaakt
worden. Dit kost extra geld. De gemeente wilde graag een plan voor beide scholen. Maar dit was niet
uit te voeren. Nu is er een nieuw plan: oude gebouwen die getransformeerd gaan worden. Begin juli
moet daar het plan van klaar zijn (voorlopig ontwerp). Het CvB wil graag het gebouw behouden.
- Kogerveld
Ten zuiden van Kogerveld komt een nieuwe wijk. Gemeente gaat over de locatie. Er is nu een plek
aangewezen: Fase twee Oost zuiderveld. Nadeel: oplevering 2026. De wijk 2024. Dus de woningen
zijn eerder klaar dan de nieuwe school. Daar is ZP nog over in gesprek. Mogelijk is een tijdelijke
huisvesting bij Kogerveld iets.
Onderwijs aan vluchtelingen:
Sinds vorige week dinsdag is dit gestart op de Panneroodstraat in Zaandam. De eerste dag al 30
leerlingen ingeschreven. Er is een mix van ervaren leerkrachten van de Kernschool en onervaren
leerkrachten die nieuw geworven zijn (ook gepensioneerden) en er zijn 2 leerkrachten uit Oekraïne. Het
idee is dat het een jaar door gaat.
Directie vacatures:
Er gaan 4 directeuren aan het einde van dit school met pensioen en sinds vandaag zijn alle vacatures
vervult. Er is een bureau voor aangetrokken en we zijn op tijd gestart met de werving 1 directeur is een
interne kandidaat, dus die laat ook weer een plek achter.
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Vacatures Zorgcoördinatoren
Opvallend dat er ook veel vacatures zijn voor zorgcoördinatoren (zoco). Binnen ZP is deze functie nog
steeds een taak, waardoor je ook voor de klas gezet kan worden. Hou je hierdoor wel deze mensen
binnen? Het is directeur afhankelijk. Er wordt besproken of er niet eens over nagedacht moet worden of
de taak omgezet kan worden naar een functie. Zo blijven mogelijk ook zoco’s binnen de organisatie die
nu vertrekken, doordat ze voor een klas gezet worden.
6. Mededelingen vanuit de GMR
Terugblik verkiezingsdebat:
Het was heel leuk. Alle partijen waren er behalve de grootste.
Goede casussen en goede stellingen.

7. Besluitvorming
8. GMR zaken
• (G)MR cursussen organiseren
Cursussen zijn geregeld met VOO. Secretaris heeft aan Gemma doorgegeven en aanbod wordt via
sharepoint gecommuniceerd. Dat zijn als volgt: MR-start maandag 30 mei 19.30 uur-22.00 uur en MRverdieping (gaat over meer pro-actief handelen, welke stukken kunnen we wanneer verwachten en hoe
weten we of we ergens advies- of instemmingsrecht over hebben) maandag 13 juni 19.30 uur-22.00 uur.
• Jaarverslag:
Geen op en aanmerkingen.

9. Notulen
De notulen van 17 januari 2022 zijn goedgekeurd.

10. Rondvraag
- Zichtbaarheid GMR op de agenda, i.v.m. de vacatures
- Locatie etentje en afscheid op de agenda
- Vergaderrooster GMR nieuwe schooljaar
Datum
03-04-2017

Actiepunten
Agenda en besluitvorming op website plaatsen
Agenda: Locatie etentje en afscheid GMR 27-06-2022
Zichtbaarheid GMR graag op de volgende agenda.

Wie?
secretaris
secretaris
secretaris
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