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november 2020

Beste lezer,
Afgelopen jaar heeft de GMR in nieuwe samenstelling zich ingewerkt. Op 16 maart 2020 werden we
opgeschrikt door de sluiting van de scholen vanwege het coronavirus, wat helaas momenteel nog
steeds zeer actueel is. Hierdoor konden wij ons speerpunt “platform MR-GMR” niet ter uitvoering
brengen. Ook heeft deze nieuwsbrief langer op zich laten wachten, dan gehoopt.
Graag willen wij u informeren over een aantal actuele zaken, terugblikken op een aantal zaken die
aan de orde zijn geweest en ook vooruitblikken het geplande platform MR-GMR.
ACTUEEL
COVID-19
Zeer actueel is het coronavirus, dat inmiddels ook onze scholen raakt en heeft geleid tot een aantal
tijdelijke sluitingen. Het crisisteam van Blick volgt de landelijke ontwikkelingen nauw. De GMR wordt
hiervan op de hoogte gehouden en betrokken bij de belangrijke keuzes, die binnen de organisatie
gemaakt worden.
Zo is er een na de sluiting van de scholen een herstartprotocol opgesteld en op schoolniveau op
maat gemaakt.
Er is gesproken over de ventilatie in de scholen. Er zijn metingen gedaan en op de scholen zonder
systeem staan er inmiddels CO2meters.
De GMR heeft recent ingestemd met het voornemen om eenieder van 13 jaar en ouder te
verplichten om in de gebouwen van Blick in de gangen, gezamenlijke ruimtes en teamkamer een
mondkapje te laten dragen.
Maar ook zijn er subsidies aangevraagd om de achterstanden voor alle scholen weg te werken. Dit
zal door externen buiten de reguliere schooltijden gedaan worden. In het nieuwe kalenderjaar zal
hier een start mee gemaakt worden. GMR had een preview van het promotie filmpje van
Blickstudio20.
De GMR is van mening, dat wij alles moeten doen om onze leerlingen, ouders en personeel, te
beschermen tegen het virus en gezond te houden. Wij adviseren het bestuur om de richtlijnen van
het RIVM te blijven volgen en duidelijkheid te scheppen over de maatregelen, die binnen Blick
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gehanteerd worden. Wij rekenen op ieders begrip en medewerking. Alleen samen krijgen we corona
onder controle.
Strategisch beleidsplan Blick
De commissie “Onderwijs en kwaliteit” heeft inzicht gekregen in de totstandkoming en de inhoud
van het Strategisch beleidsplan van Blick. Er zijn mooie ambities geformuleerd op Blick-niveau met
input vanuit verschillende kanalen.
Raad van Toezicht
De raad van toezicht gaat jaarlijks in gesprek met de GMR, zodat beide organen informatie en input
bij elkaar op kunnen halen. Dit was op 3 november het geval. Het gesprek is als zeer prettig en open
ervaren.
Onderwijsinspectie
Inmiddels zij de insectiebezoeken weer in volle gang. Het afgelopen jaar is er door de scholen hard
gewerkt aan het verbeteren van de standaarden. Onder andere “Zicht op ontwikkeling”, “aanbod”
en “didactisch handelen” vallen hieronder. Elke GMR-vergadering wordt de stand van zaken omtrent
de verbeterplannen, gesprekken en de schoolbezoeken besproken.
Begrotingsdag
Onze commissie Financiën heeft de jaarlijkse begrotingsdag bijgewoond. Voor onze commissieleden
was dit de eerste keer, dat zij deze dag in hun functie als gmr-lid bijwoonden. Zij waren aangenaam
verrast over de transparantie en de inhoud van deze dag.
Functiehuis
De commissie personeel en organisatie is in gesprek geweest over het functiehuis, dat gehanteerd
wordt binnen Blick op onderwijs. Het functiehuis Blick omvat alle voorkomende functies binnen de
(school)organisatie. In het functiehuis zijn alle functies in functiegroepen verdeeld (management,
onderwijs personeel, onderwijs ondersteunend en (school)organisatie ondersteunend) en zoveel
mogelijk in herkenbare functiereeksen weergegeven. Het functiehuis wordt elk jaar geëvalueerd en
waar nodig geactualiseerd. De GMR is gevraagd hierop inhoudelijk te reageren en werd middels een
presentatie en inzage in het stuk geïnformeerd. De GMR en MR-VO hebben instemmingsrecht. De
GMR heeft inmiddels ook ingestemd.
Bouw en verbouwprojecten
Op 3 november werden tijdens de gmr-vergadering de plannen voor nieuwbouw- en
verbouwprojecten voor de schoolgebouwen gepresenteerd door de commissie huisvesting vanuit
het stafbureau. Onze commissie ICT en huisvesting stelde hier vragen over en zal meegenomen
worden in de stappen van het proces van de verschillende projecten, die in verschillende fases
verkeren.
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TERUGBLIK
ERD
Blick was voornemens over te stappen naar een Eigen Risicodragerschap. De GMR is hierover in
gesprek geweest met de bestuurder. Wat zijn de voornemens en wat zijn hiervoor de voorwaarden.
Hoe staat het ziekteverzuim ervoor binnen Blick en welk risico loopt Blick? Op dit moment is ervoor
gekozen om dit uit te stellen. Dat het eigen risicodragerschap en gaat komen staat vast, maar
wanneer en hoe creëren we de optimale voorwaarden is onderwerp van gesprek.
Verzuimreglement
De GMR is akkoord gegaan met het verzuimreglement 16 mei 2019. Hierin wordt gesproken over het
voorkomen van verzuim, richtlijnen bij aanvang en het verloop van het verzuim, raadplegen van de
huisarts en de bedrijfsarts, informatie en het hervatten van de werkzaamheden. Ook wordt er
gesproken over langdurige arbeidsongeschiktheid.
Fusieonderzoek
De GMR heeft de wens al eerder geuit om te onderzoeken wat de effecten van de fusie zijn en of
deze positief zijn voor de organisatie. Op 12 december 2019 heeft het onderzoeksbureau Infinite het
fusieonderzoeksrapport aan de GMR gepresenteerd. Hierin is kritisch gekeken naar de fusie tussen
OPOCK en het IJsselcollege tot Blick. Conclusie uit het rapport is dat de fusie gezien de motieven
kansrijk is. Op een paar zaken moet de focus blijven, maar hier worden niet al te veel problemen
mee verwacht. De kans dat de fusie tussen PO + VO een succes zal worden is zeer groot.
Vakantieregeling
Jaarlijks stemt de GMR in met de vakantieregeling. Ook voor 2020/2021 is dit het geval. De lokale
vakantieregeling is hierin gevolgd.
VOORUITBLIK
Platform MR-GMR
De GMR had het voornemen dit plan te presenteren aan de MR’en van de scholen. Dit zou in maart
van dit jaar gebeuren. Helaas werd de bijeenkomst gecanceld vanwege de coronamaatregelen. Ook
een tweede poging kwam niet van de grond.
Niet alle scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. Om dit te ondervangen worden de twee scholen
zonder gmr-lid geadopteerd door een gmr-lid van een andere school. De MR van de geadopteerde
school hebben dit gmr-lid als aanspreekpunt.
Momenteel ontvangen alle voorzitters van de MR’en de notulen van de vergaderingen via de
secretaris van de gmr. Ook bestaat de mogelijkheid om via de site van Blick de nieuwsbrief aan te
vragen.
Het voornemen om een bijeenkomst te organiseren, blijft bestaan en zal wanneer dit weer mogelijk
worden opgepakt.
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Geplande vergaderingen
13-01-2021
11-03-2021
19-05-2021
Reservedatum: 01-07-2021
Het bijwonen van de vergaderingen is mogelijk als toehoorder. Hiervoor dient u zich vooraf als
toehoorder aan te melden. Het is voor het publiek alleen mogelijk om het openbare gedeelte van de
vergadering bij te wonen.
Aanmelden kan op gmr-blick@blickoponderwijs.nl

Met vriendelijke groet,
GMR- Blick
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