
 
 

_______________________________________________________________ 
   
 

 
 
 
 
Kort verslag van de GMR-vergadering d.d. 25 januari 2021 
 
In de GMR-vergadering zijn de volgende zaken ter advies, ter informatie of ter 
instemming besproken. 
 
Financiële rapportage tot en met november 2020 
De financiële rapportage tot en met november 2020 is kort besproken. De 
rapportage laat geen ander beeld zien dan voorgaande maanden. 
 
COVID 19 
Er is uitgebreid gesproken over COVID 19. 
Leerlingen: De leerlingen gaan liever naar school in plaats van online onderwijs. De 
kwaliteit van onderwijs gaat achteruit. Er zijn fysiek te weinig mensen aanwezig 
waardoor zij minder toezicht en minder uitleg krijgen. 
Ouders: De ervaring hangt af van in welke fase van onderwijs de leerlingen zitten; 
bij praktijkonderwijs kan het zijn dat er drie dagen stage wegvallen en er twee 
dagdelen onderwijs wordt gegeven, hierdoor missen leerlingen continuïteit en 
structuur. Revius Doorn heeft een enquête gehouden onder leerlingen om te 
inventariseren hoe een en ander wordt ervaren. Er wordt benadrukt dat individuele 
aandacht van wezenlijk belang is.  
Personeel: In de meeste gevallen is het reguliere rooster van toepassing. Online 
lesgeven is zwaarder dan fysiek lesgeven. Switchen tussen fysiek en online is een 
uitdaging. Docenten hebben het onder controle, maar er treedt ‘’ metaalmoeheid’ 
op. De komende periode blijft onzeker en docenten kunnen niet anticiperen op de 
toekomst. De motivatie van de leerlingen loopt terug; een stip op de horizon wordt 
gegeven door het afnemen van toetsen. Sommige scholen organiseren kleinschalige 
acties (thuis sportopdrachten, een bouwpakket knutselen, snack en drankje 
langsbrengen) om dit op peil te houden. Er is verbetering ten opzichte van de 
eerste lockdown, maar er is zeker ook ruimte voor verdere progressie. 
Bestuur: Het bestuur maakt zich zorgen over de leerachterstanden. Die waren er al 
vanuit het vorig schooljaar; leerlingen zijn toen overgegaan door coulante 
constructies. Dit jaar wordt er heel hard gewerkt om dit in te halen, echter nemen 
de leerachterstanden alleen maar toe. Er zijn gelden om dit op te lossen, maar 
onvoldoende arbeidskrachten. 
 
Tegemoetkoming reiskosten 
Doordat vanuit de belastingdienst is aangegeven dat een vaste 
reiskostenvergoeding in verband met thuiswerken komt te vervallen dient 
nagedacht te worden over een nieuwe regeling. In de volgende GMR zal een notitie 
met uitgangspunten worden voorgelegd. 
 
De volgende GMR-vergadering is 8 maart 2021. 
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