Notulen GMR Stichting Baasis vergadering 19 januari 2021
Aanwezig:

Freddie Kootstra (vz), Baran Dagtekin, Greanne Tuinman,
Ineke Rijpstra, Inger van Til, Jurryt Vellinga, Kasper Heesterman,
Lennart Hofstra, Marianne Hardenberg, Peter Hendriks en Roelina
Post (notulen)

Afwezig:

Mark Folkers

Wegens de coronasituatie vindt de vergadering online plaats via Teams

1. Opening
De heer Kootstra heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
De heer Hoksbergen, directeur-bestuur a.i., is vanavond niet aanwezig. Namens hem
doet de heer Kootstra de volgende mededelingen:
- de benoemingsprocedure rondom de nieuwe directeur-bestuurder lijkt deze week
afgerond te kunnen worden; de overdracht zal naar verwachting in maart/april
plaatsvinden;
- er is een kwaliteitsverbeterplan in de maak, volgt maart/april voor de GMR.
De financiële eindrapportage over 2020 wordt op 25 maart a.s. besproken met de RvT.
Vervolgens zal de heer Swieringa namens het stafbureau in de aprilvergadering van de
GMR aanwezig zijn om een toelichting op de financiën te geven.
3. Vaststellen agenda
Voorliggende agenda wordt vastgesteld.
Notulen 08-12-2020


Naar aanleiding van





Inmiddels is geregeld dat alle GMR-leden via Teams inzage hebben in de
stukken van de GMR in een beveiligde GMR-omgeving.
De heren Hofstra en Kootstra hebben namens de GMR zitting genomen in
de benoemingsadviescommissie voor de aanstelling van een nieuwe
directeur-bestuurder. De heer Kootstra geeft een toelichting op de gelopen
procedure. Vrijdag 22 januari a.s. vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek
plaats met een benoembare kandidaat.
De nieuwe kandidaat zal benoemd worden voor de periode van 2 jaar. Zijn
opdracht voor de komende 2 jaar zal zijn:
- financiën op orde brengen;
- verbetering onderwijskwaliteit;
- samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met naburige stichtingen.

Actie-/besluitenlijst


Overleg begroting & bestuursformatieplan: dit is wat betreft 2020 afgerond
en kan als gereed worden vermeld.
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Overleg GMR – RvT
Vorig jaar is afgesproken dat de RvT zal aanschuiven in de mei vergadering van de GMR
in 2021. Daarnaast zou er een aparte vergadering ingepland worden met de GMR en RvT
om met elkaar te spreken over de onderwijskwaliteit van Stichting Baasis.
Mevrouw Post zal dit opnemen met het secretariaat van de Raad van Toezicht.
Advies GMR-begroting 2020-2021
In de december vergadering van de GMR bleek dat deze begroting nog niet in de MR-en
van de scholen aan de orde is geweest. GMR-leden hebben intussen geïnformeerd bij hun
achterban en daaruit zijn een aantal punten naar voren gekomen. Opgemerkt wordt dat
nog niet alle MR-en hebben vergaderd en dit punt daarom nog niet overal is besproken.
Vanuit de MR-en komen de volgende punten naar voren:
- Taalklas (Veenvlinder) is niet op de juiste wijze meegenomen in de begroting.
Afschrijving vindt niet correct plaats in de begroting; uitgaven zijn wel
meegenomen maar inkomsten vindt je er niet terug. Geeft geen juist beeld van de
begroting van De Veenvlinder;
- Men kan zich niet vinden in de wijze waarop de kleine toeslagentoeslag wordt
meegenomen in de begroting;
- In hoeverre wordt het stafbureau meegenomen in de bezuinigingsmaatregelen?
Wat is de verhouding t.o.v. de bezetting van het onderwijspersoneel.
Men is dan ook benieuwd hoe reëel de huidige bezetting op het stafbureau is
t.a.v. andere stafbureaus;
- Uitgangspunt is een begroting voor 4 jaar, terwijl men nu een oordeel moet vellen
over de begroting 2020-2021. Insteek moet zijn, positief advies voor 1 jaar.
Afgesproken wordt dat de heer Kootstra deze punten zal verwerken in een conceptreactie richting de directeur-bestuurder a.i. De GMR-leden kunnen hier vervolgens op
reageren, waarna de definitieve reactie door de heer Kootstra verzonden zal worden.
Voordat de GMR een advies kan geven over de begroting 2020-2021 wil zij graag een
terugkoppeling op deze brief van de directeur-bestuurder.
Jaarplan GMR 2020-2021
De GMR-leden hebben de laatste versie van het Jaarplan GMR ontvangen inclusief de
begroting. Het secretariaat van de GMR zal dit jaarplan voorleggen aan alle MR-en en
aangeven dat de GMR van plan is dit jaarplan te plaatsen op de website van Stichting
Baasis (onderdeel (G)MR). Indien de MR-en hiermee akkoord gaan zal het secretariaat
ervoor zorgen dat het definitieve Jaarplan op de website wordt geplaatst.
OPR
Via het secretariaat van de OPR zijn er een aantal stukken ontvangen voor de GMR.
Het is niet duidelijk wat de OPR hierin verwacht van de GMR. Het secretariaat zal
hierover navraag doen bij de OPR en de GMR hierover informeren.
Herijking reglementen GMR
De GMR-leden hebben een afschrift ontvangen van de recent getekende aanvulling op de
statuten GMR. Mevrouw Rijpstra geeft aan dat De Linde hier nog in meegenomen is, dit is
niet juist. Ze geeft door aan de heer Kootstra waar dit aangepast moet worden, waarna
hij actie zal ondernemen.
Volgens het statuut kunnen de ouderleden van de GMR een vacatievergoeding ontvangen
voor hun werkzaamheden als GMR-lid van Stichting Baasis. De heer Vellinga geeft aan
hier geen gebruik van te willen maken. Het secretariaat geeft dit door aan de directeurbestuurder, zodat men dit kan verwerken in de financiële administratie.
Naast de statuten beschikt de GMR over een Reglement GMR en een Huishoudelijk
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vergadering. Voor die tijd zullen de GMR-leden deze reglementen doornemen op de
inhoud.
4. Mededelingen DB
Reeds besproken bij Mededelingen, agendapunt 2.
5. Rondvraag
Voorgesteld wordt de directeur-bestuurder te vragen of men ook voornemens is vanuit
de stichting medewerkers te faciliteren bij de gevolgen van het thuiswerken naar
aanleiding van de coronamaatregelen; ‘wat ben je nodig om je werk goed te kunnen en
blijven doen in deze bijzondere situatie’.
Besloten wordt dat de heer Kootstra deze vraag zal neerleggen bij de directeurbestuurder a.i.
In de kerstvakantie hebben de GMR-leden een attentie mogen ontvangen vanuit het
stafbureau. Dit wordt zeer op prijs gesteld.
6. Sluiting
De volgende reguliere vergadering wordt gehouden op dinsdag 13 april 2021,
aanvang 19.30 uur.
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