Notulen GMR Stichting Baasis vergadering 8 december 2020
Aanwezig:

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

Wegens de coronasituatie vindt de vergadering online plaats via Teams

1. Opening
De heer Kootstra deelt mee dat mevrouw Rijpstra en de heren Hofstra, Folkers en
Kootstra op 7 december jl. vooroverleg hebben gehad over de begroting 2021-2025. Bij
de bespreking van dit agendapunt zullen zij hierop een korte toelichting op geven,
waarbij ook de heren Hoksbergen en Swieringa zullen aansluiten.
2. Notulen
Besproken worden de concept-notulen van 17-06-2020, 15-09-2020 en 27-10-2020.
De naam van Baran Dagtekin moet nog toegevoegd worden aan het verslag van 17 juni
bij de aanwezigen.
De leden van de GMR gaan akkoord met de verslagen en mevrouw Post zal ervoor zorgen
dat deze verslagen, na overleg met de bestuurder a.i., geplaatst worden op de website.
De heer Hofstra zou graag zien dat de stukken van de GMR ook geplaatst kunnen worden
op SharePoint en dat alle GMR-leden hier inzage in kunnen krijgen. Men gaat hiermee
akkoord. Mevrouw Post zal contact opnemen met het stafbureau, zodat dit georganiseerd
kan worden.
Actie-/besluitenlijst
 Internetprotocol: blijft in behandeling.
 Begroting GMR: vandaag op de agenda i.o.m. A. Hoksbergen.
 Jaarplan GMR: na afloop van dit overleg bijwerken. Indien akkoord, plaatsen op
website.
 Kwartaalrapportages: vandaag op de agenda i.o.m. P. Swieringa.
 Overleg begroting & bestuursformatieplan: blijft staan voor dit cursusjaar.
 Schoonmaak en ventilatie: Is apart opgenomen in de begroting en is zeker aandacht
voor – Gereed.
 Kleine scholentoeslag:
Lennart geeft aan dat dit onderwerp ook op 7 december in het vooroverleg begroting
nog aan de orde is geweest. Men is het erover eens dat de besteding van deze gelden
volgend jaar onderwerp van gesprek moeten zijn met de nieuwe directeur-bestuurder
en dat er dan ook gesproken moet worden over de instandhouding van deze scholen.
 Regulieren verslagen 17-06-2020 en 15-09-2020: gereed.
 RvT schuift aan bij GMR: secretariaat GMR nodigt RvT uit voor GMR-overleg in het
voorjaar.
 GMR-afvaardiging Het Oelebred: Peter Hendriks is in overleg met evt. opvolging. Lijkt
plaats te gaan vinden rond de zomervakantie. Tot die tijd blijft Peter GMR-lid.
 Vacatievergoeding: vandaag op de agenda i.o.m. A. Hoksbergen.
 Herziening reglementen GMR: wordt geagendeerd voor de GMR-bijeenkomst in
januari.
 Afvaardiging bezwarencommissie: Gereed.
 Benoemingsadviescommissie: Freddie Kootstra en Lennart Hofstra; opstelling
competentieprofiel: Kasper Heesterman. Gesprekken staan gepland op 6-1-2021.
Secretariaat werkt de actie-/besluitenlijst bij voor de volgende vergadering.
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3. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld in de uitnodiging.
-

Rooster aan- en aftreden
Het rooster is akkoord.
Peter blijft lid tot de zomervakantie. Zodra de gegevens van zijn opvolger bekend zijn
stuurt hij de gegevens door naar het secretariaat van de GMR.
Door het vertrek van Doortje de Muinck is er een vacature ontstaan in de GMR bij de
OBS De Wissel. Freddie Kootstra zal nog contact opnemen met Doortje om te vragen
of er iets bekend is over eventuele opvolging.
Freddie Kootstra geeft aan dat hij einde cursusjaar 2020-2021 afscheid zal nemen
van de GMR.
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk op passende wijze afscheid te
nemen van GMR-leden die in 2020 zijn vertrokken of de komende tijd gaan
vertrekken. Indien het mogelijk is voor de zomervakantie weer bij elkaar te komen
zullen deze leden uitgenodigd worden door de zittende GMR voor een etentje.

-

Herijking reglementen
Het Reglement GMR en het Huishoudelijk reglement GMR hebben de GMR-leden
ontvangen bij de stukken voor deze vergadering. Het is wenselijk dat deze aan de
orde gesteld worden om met elkaar te bekijken of deze nog up-to-date zijn en
eventueel bijgesteld moeten worden. Dit wordt geagendeerd voor de volgende GMRvergadering.

De heren Hoksbergen en Swieringa schuiven aan om het onderdeel Begroting Stichting
Baasis 2021-2025 met de GMR-leden te bespreken.
-

Begroting GMR 2020-2025
De begroting is in het voortraject besproken met de controller van OBM, de
auditcommissie van de RvT en de RvT. Gisteravond is deze besproken in een
vooroverleg met mevrouw Rijpstra en de heren Folkers, Hofstra en Kootstra van de
GMR en de heren Hoksbergen en Swieringa van het stafbureau.
Er worden veel bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd en veel budgetten worden
teruggeschroefd. Ook het Passend Onderwijs heeft nog wel wat zorgpunten en moet
er veel bezuinigd worden wat betreft de prestatiebox. Toch is men blij met een klein
positief saldo af te kunnen sluiten.
De heer Swieringa merkt op dat de toekomst van de taalklas onzeker is.
De opzet was voor elke school een sluitende begroting op te stellen. Dit is helaas niet
gelukt, maar zal zeker het uitgangspunt worden voor het jaar 2022. De algemene
liquiditeitspositie is redelijk, maar moet beter. Wat mist is een duidelijke visie naar de
toekomst toe. De heer Hoksbergen geeft aan dat hier zeker aandacht voor is en er
intern hard gewerkt wordt om dit handen en voeten te geven.
Een ziekteverzuim van 6% binnen Stichting Baasis komt aardig overeen met de
landelijke statistieken, maar het kan beter. Hier zal de komende tijd de nodige
aandacht voor zijn om dit beter beheersbaar te kunnen maken en te proberen dit
naar beneden bij te kunnen stellen. De afdeling HRM pakt dit op.
De heer Heesterman merkt op dat de afschrijvingstermijnen niet gelijklopen met de
voorgenomen investeringen. De heer Swieringa beaamt dit.
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Nog niet alle toekomstige investeringen zijn hierin meegenomen. Er is sprake van
zogenaamde zichtjaren, waaruit je nog een duidelijke conclusies kunt trekken.
De heer Swieringa zegt toe hier nog wat extra toelichting op de geven bij de
toelichting op de begroting. Dit geldt ook voor de taalklas die onderdeel uitmaakt van
De Veenvlinder. De toekomst van de taalklas is nog onzeker. Ook dit moet
meegenomen worden in de toelichting.
De heer Swieringa geeft aan dat de focus met name moet liggen op het jaar 2021.
Aan de GMR wordt advies gevraagd met betrekking tot voorliggende begroting. Dit
jaar heeft de GMR nog adviesrecht, met ingang van 2021 heeft de GMR
instemmingsrecht. Op dit moment vraagt de controller met name advies voor de
begroting 2020-2021.
De GMR geeft aan voornemens positief te adviseren ten aanzien van voorliggende
begroting met de aangegeven toelichting zoals verwoord door de heer Swieringa. Wel
blijkt dat deze begroting nog niet in de MR is besproken. De heer Hoksbergen geeft
aan dat de directeuren in november zijn geïnformeerd over de begroting op
schoolniveau met de opmerking dat deze ingebracht en besproken kan worden met
de MR. Dit is nog niet gebeurd. Om de route op de juiste wijze te behandelen zullen
de GMR-leden dit aan de orde stellen in de eigen MR.
Het stafbureau wil de begroting graag halverwege januari vast kunnen stellen, zodat
met ingang van 2021 gewerkt kan worden op basis van voorliggende begroting.
De GMR zal hierop aansturen en geeft aan richting de heer Hoksbergen dat zij als
GMR in het GMR-overleg van 19 januari haar standpunt zal bepalen richting de
bestuurder.
Wat betreft de kwartaalrapportages zal men in 2021 de kwartaalrapportages
bespreken in de GMR-vergaderingen. Het secretariaat al de vergaderdata van de GMR
communiceren met de controller en bestuurder, zodat zij dit mee kunnen nemen in
de jaarlijkse planning.
De heer Swieringa verlaat de bijeenkomst.
-

Brief GMR aan DB a.i. inzake heroverweging instemmingsverzoek PGMR
Er wordt nog kort met elkaar gesproken over de ontwikkelingen binnen Stichting
Baasis en de contacten die er zijn geweest met de RvT. Zo ook de heroverweging
instemmingsverzoek PGMR. Mevrouw Susanne de Wit is inmiddels fulltime aan het
werk, nu in de functie van beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit.
De afgelopen maanden hebben veel tijd en energie gekost, maar het is niet voor niets
geweest. Er is veel met elkaar besproken als bestuur, RvT, GMR, MR en MT.
De GMR vindt wel dat de rol van de GMR en taakstelling voor iedereen duidelijk moet
zijn. Het is ook een taak van de GMR dit tijdig te signaleren daar waar dat nodig is.
Men zal dit onderwerp ook bespreken met de RvT in de bijeenkomst in het voorjaar.
Ook zal er dan gelegenheid moeten zijn om de ervaringen van de afgelopen tijd met
elkaar te evalueren en hoe dit in de toekomst te voorkomen en beter te borgen met
elkaar. Hiervoor is het noodzakelijk aan de voorkant zaken met elkaar te bespreken
en af te stemmen.

-

Voorstel tot wijziging statuut GMR
Freddie Kootstra heeft contact gehad met Aldert Hoksbergen over noodzakelijke
aanpassingen het statuut GMR. Naar aanleiding hiervan hebben de GMR-leden van de
heer Hoksbergen een voorstel ontvangen voor enkele aanpassingen in dit staat.
Hierbij gaat het met name om een 2-tal onderwerpen:
 het opnemen van de onkostenvergoeding reiskosten voor oudergeleding GMR;
 wijziging artikel 9 wat betreft de opname van een vacatievergoeding.
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Deze statutenwijziging wordt nu voor advies bij de GMR neergelegd.
Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat een ouderlid hier gebruik van mag maken, maar
dat dit niet verplicht is. De heer Hoksbergen zal deze opmerking nog verwerken in
het nieuwe statuut.
De GMR adviseert positief t.a.v. de voorgestelde wijzigingen.
De directeur-bestuurder a.i. zal dit verwerken en daarna e.e.a. formeel afhandelen
met de voorzitter van de GMR.
Besloten wordt e.e.a. eind 2022 te evalueren en met elkaar te bespreken of de
vergoeding passend is bij de activiteiten op dat moment. De werkingsduur van het
Medezeggenschapsstatuut eindigt 31-12-2022. Volgens artikel 2 dient het statuut
uiterlijk 3 maanden voor het aflopen ervan geëvalueerd te worden.
-

Begroting GMR 2020-2021
De heer Kootstra heeft een conceptbegroting opgesteld en deze wordt besproken met
de heer Hoksbergen.
De heer Hoksbergen gaat akkoord met voorliggende begroting. Deze kan opgenomen
worden in het jaarplan de GMR. Jaarlijks zal de realisatie en begroting besproken
worden met de controller.

4. Mededelingen DB
Dit is de eerste GMR-bijeenkomst waarbij de directeur-bestuurder a.i. aanwezig is.
Men heeft zich aan elkaar voorgesteld. De kennismaking wordt zeer op prijs gesteld.
Met elkaar wordt nagepraat over de ontwikkelingen van de laatste maanden.
Er is inmiddels een vacature opgesteld en geplaatst voor een nieuwe directeurbestuurder. Het is dan ook nog onzeker wanneer er en nieuwe bestuurder is aangesteld.
5. Rondvraag
Niet van toepassing.
6. Sluiting
De volgende reguliere vergadering wordt gehouden op 19 januari 2021,
aanvang 19.30 uur.
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