
Verslag telefonisch overleg CvB en DB’s GMR-en – 4 april 2020  
 

Openbaar Onderwijs Groningen       Leonard Springerlaan 39  
Plaats en datum : Groningen, 4 april 2020      Postbus 744  

9700 AS Groningen  
Bespreking: telefonisch       T (050) 368 88 00  
Tijd : 15:00 uur  
Opgemaakt door : Henriëtte Hoorn  
Telefoon : 06-29081000 

 
Deelnemers: Theo Douma ( VZ CvB), Akkelys Lukkes (CvB), André van Schaik (bestuurssecretaris), Jascha Tuinier 
(VZ GMR-VO), Trea Pestman (secr. GMR-VO), Erik Timmer (secr. GMR-PO), Henriëtte Hoorn (ambt. secr.). 

 
Afwezig: Kawita Mohan (VZ GMR-PO), Rinie Boekholt (secr GMR-PO) 

 
1.       Opening en agenda 
Theo Douma opent de vergadering.  
 
2.       Verslag telefonisch overleg 27 maart 2020  
Geen opmerkingen.  
  
3.       Toelichting stand van zaken en lopende ontwikkelingen door het CvB (mondeling) 
Akkelys Lukkes en Theo Douma geven een korte update over de stand van zaken.  
 
De persconferentie van 31 maart jl. heeft veel duidelijkheid gegeven. De scholen zijn tot en met 11 
mei gesloten (inclusief meivakantie). De noodopvang voor kinderen die hier gebruik van kunnen 
maken, gaat door. SKSG neemt hierin het voortouw. Indien nodig, springen leraren bij.  
 
PO: 
Alle scholen zijn bezig met leren op afstand. Er komst steeds meer structuur en rust. Echter, het niet 
kunnen zien van collega’s, thuiswerken en de verschillende thuissituaties, kan ook onrust met zich 
mee brengen. De ‘zichtbare’ kwetsbare kinderen zijn in beeld en worden opgevangen. Er zijn echter 
wel zorgen over kinderen die uit beeld zijn verdwenen. Het is lastig om deze kinderen te traceren. 
Voor deze kinderen moet ook opvang geregeld worden. 
 
VO:  
Er is contact met verschillende samenwerkingsverbanden over kwetsbare kinderen. Er wordt in de 
hele provincie geïnventariseerd wie de kwetsbare kinderen zijn. N.a.v. deze inventarisatie wordt 
gekeken welke opvang geboden moet worden. Hierover zijn afspraken gemaakt met alle rectoren, 
zodat deze kinderen in ieder geval 3x3 uur opvang per week krijgen. Dit kan zijn op de scholen zelf, of 
op een andere school. Er wordt gekeken welke medewerkers hiervoor ingezet kunnen worden. Er zal 
gewerkt worden volgens de richtlijnen van het RIVM. De verwachting is dat deze opvang eind 
volgende week georganiseerd is.  
 
Er wordt geprobeerd één lijn te trekken m.b.t. de schoolexamens. De toetsen uit periode 1 en 2 
zullen voor de meivakantie worden afgerond, daar waar mogelijk op afstand. De toetsen van periode 
3 vinden plaats na de meivakantie. Omdat niet alle scholen even ver zijn met toetsen, zijn er enkele 
uitzonderingen hierop gemaakt.  De uitgewerkte slaag- en zakregeling wordt volgende week 
verwacht. 
 
Er zijn de afgelopen week weer veel devices bij leerlingen afgeleverd. Er is geïnventariseerd of hier 
nog meer vraag naar is. Het krijgen van nieuwe devices is lastig, waardoor het stellen van prioriteiten 



noodzakelijk is. Niet alle leerlingen hebben thuis WiFi. Dit punt heeft aandacht nodig en er zal 
gekeken worden hoe dit op te lossen. Trea zal dit punt kenbaar maken bij het coronaloket. Tevens zal 
er komende week gekeken worden naar het gebruik van Zoom. Qua privacy en security voldoet dit 
programma niet aan de eisen.  
 
Er is binnen de organisatie veel aandacht voor HR zaken. De HR medewerkers houden zicht op wat er 
leeft bij de medewerkers en wat zij nodig hebben. Indien nodig, kan de ARBO dienst hierbij 
ondersteunen.  
 
Het CvB benadrukt nogmaals dat zij trots is op haar medewerkers.  
 
GMR: 
Ouders vragen zich af of er voldoende oog is voor de omstandigheden van leraren. Zij zijn bang dat 
de leraren op hun tenen lopen. De GMR geeft nogmaals aan dat hier goed op gelet moet worden. 
Het CvB is blij met deze signalen en geeft aan dat hier aandacht voor is.  
Door verschillende medewerkers is aangegeven dat zij blij met zijn met de waardering vanuit het 
CvB. Ook de bos bloemen voor alle medewerkers is met veel enthousiasme ontvangen. 
 
Er is duidelijkheid gekomen voor de examenleerlingen. Dat is fijn voor leraren en leerlingen. 
Duidelijkheid voor andere klassen is ook nodig. Het is belangrijk dat leerlingen onderling contact 
houden. Het is niet altijd makkelijk om leerlingen tot leren te krijgen. Hier ligt een uitdaging en 
tevens prioriteit, ook voor het CvB.  
 
Er zijn veel verschillen per school. Het CvB houdt veel contact met directeuren en rectoren, maar 
geeft aan ook graag signalen te ontvangen vanuit de GMR-en. Trea stelt voor om ook een leerling aan 
het wekelijks overleg te laten deelnemen. Het CvB juicht dit toe.  
 
4.       Rondvraag 
  
 
5.       Sluiting 
Theo Douma sluit de vergadering.  


