Notulen GMR Stichting Baasis vergadering 15 juni 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:

Jurryt Vellinga, Mark Folkers

Locatie:

MFA Yde

1. Opening
De heer Kootstra heet de aanwezigen welkom. Namens de MR De Zuid-Wester is er een
nieuwe afvaardiging in de GMR t.w. de heer Jos Bruchhaus. De heer Bruchhaus stelt zich
voor.
2. Mededelingen
De GMR-leden hebben een notitie beleidsdocumenten AVG ontvangen (versie 29-4-21).
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de septembervergadering. De heer Ferenc
Jacobs zal deze notitie dan mondeling toelichten.
3. Vaststellen agenda
Voorliggende agenda wordt vastgesteld.
Notulen 18-05-2021
De notulen worden na een aanpassing bij de aanwezigen vastgesteld. Mevrouw Post zal
de definitieve notulen verzenden naar de GMR-leden en zal ervoor zorgen dat de notulen
op de website geplaatst worden.
•

Actie-/besluitenlijst
➢
➢

Internetprocotol kan van de actielijst gehaald worden. Komt t.z.t. bij AVG
aan de orde.
Kwartaalrapportages financiën: GMR wil duidelijke afspraken maken met
de bestuurder over de wijze van rapporteren financiën. GMR heeft destijds
alleen ingestemd met het eerste jaar van de meerjarenbegroting, de
overige jaren voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast aangegeven dat
ze als GMR per kwartaal op de hoogte gebracht willen worden van de
financiën. Dit gebeurt nog steeds niet.

Vergaderschema 2021-2022
Het concept-vergaderschema wordt besproken. Mevrouw Post verwerkt de wijzigingsvoorstellen en zal het nieuwe vergaderschema toesturen aan de GMR-leden en het
stafbureau.
Vanuit de afdeling ICT Stichting Baasis heeft de GMR een notitie ontvangen ter
informatie. In de volgende GMR-vergadering zal er door de afdeling ICT een toelichting
gegeven worden op deze notitie. Mevrouw Post zal de uitnodiging verzorgen.
Herbenoeming RvT-leden
De GMR blijft zeer teleurgesteld in de handelswijze van de RvT. Er wordt uitgebreid met
elkaar gesproken over hoe hier als GMR mee om te gaan. Uiteindelijk besluit de GMR na
stemming op basis van meerdere punten (waarvan herbenoeming er slechts 1 is), het
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vertrouwen in de RvT op te zeggen. De voorzitter van de GMR zal namens de GMR een
brief opstellen richting de RvT. Deze brief zal cc verzonden worden naar de directeurbestuurder Stichting Baasis, de gemeenteraden Groningen en Tynaarlo, wethouder
onderwijs gemeente Tynaarlo, wethouder onderwijs gemeente Groningen en de
beleidsadviseur onderwijs gemeente Groningen.
Reglementen GMR
Laatste versie is van 15 november 2017. Vanuit het stafbureau is een aangepast
document ontvangen, deze moet nog aangepast worden t.a.v. een mogelijk 3e termijn.
Het ambtelijk secretariaat zal ervoor zorgen dat dit aangepast wordt en de bijgewerkte
versie ondertekend kan worden.
Ook zal het Huishoudelijk Reglement doorgenomen moeten worden en eventueel herijkt
moeten worden.
Statuten GMR
Is afgehandeld.
Nieuwbouw Zuidlaren
Wordt vervolgd.
Concept-beleidsstukken, incl. opleggers
Ter bespreken hebben de GMR-leden de volgende aangepaste beleidsstukken ontvangen:
- Beleidsplan thuiswerken;
- Beleidsplan sociale veiligheid;
- Beleidsplan VOG;
- Beleidsplan mobiliteit.
De aanwezigen gaan akkoord met de wijzigingsvoorstellen op voorliggende stukken.
4. Mededelingen DB
De heer Friso Kingma sluit aan bij het overleg, evenals mevrouw Angelique Buiter, hoofd
HRM.
Nieuw functiebouwwerk
De GMR informeert hoe het gaat met de praktische uitvoering van het aangepaste
functiebouwwerk.
Mevrouw Buiter geeft een toelichting op het gelopen traject en laat weten dat het
functiehuis nu staat. De IB-ers zijn nu toegewezen aan de scholen, dit was eerst
bovenschools geregeld. Deze wijziging heeft tot een aanpassing geleid in de bekostiging.
Vanuit HRM wordt een plan ontwikkeld hoe dit financieel kan leiden tot een duurzame
oplossing. Noodzakelijke middelen worden op schoolniveau berekend en uitgevoerd.
Ventilatieproblemen
Mevrouw Rijpstra geeft aan dat er met name voor de Brinkschool geld beschikbaar is
gesteld om de ventilatieproblemen op te lossen. Dit loopt al meer dan een jaar en is nog
steeds niet opgelost. Ze informeert bij de staf of zij hier een toelichting op kunnen geven.
Mevrouw Buiter geeft aan dat zij dit zal uitzoeken en vervolgens de GMR zal informeren,
waarbij zij aangeeft dat dit punt ook vanuit de RI&E zal worden opgepakt.
Vervanging meubilair
De heer Hofstra informeert wat er gebeurt met de vervanging van het meubilair, met
name bij fusie. Dit speelt met name bij de Quintusschool en hij wil graag weten wie
waarvoor verantwoordelijk is. De heer Kootstra kent het vraagstuk en zal dit oppakken.
Schoolreizen
Het RIVM adviseert geen schoolreizen te organiseren. De heer Heesterman is benieuwd
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naar de stand van zaken binnen Stichting Baasis naar aanleiding van het advies van het
RIVM. Het blijkt dat er binnen Stichting Baasis divers mee omgegaan wordt.
De heer Kingma kan hier geen duidelijkheid in verschaffen. Hij is sinds een paar weken
werkzaam bij Stichting Baasis en geeft aan dat de diverse scholen binnen Stichting
Baasis hier anders mee omgaan. Dit bepaalt iedere school voor zich.
De GMR adviseert de bestuurder dit intern bespreekbaar te maken om hier in de
toekomst helderheid over te geven. De heer Kingma zal dit onderwerp in het MT
bespreken.
5. Rondvraag/sluiting
De voorzitter van de GMR laat weten dat hij nog maximaal een jaar zal aanblijven als
voorzitter van de GMR.
Aangezien er nog geen opvolger voor de heer Hendriks is namen het Oelebred, geeft de
heer Hendriks aan voorlopig nog aan te blijven als GMR-lid.
De heef Hofstra is deze avond voor het laatst aanwezig. Hij zal zijn werkzaamheden voor
de GMR beëindigen aan het einde van het lopende cursusjaar 2020-2021. Hij zal de
gegevens van zijn opvolger doorgeven aan het secretariaat.
De volgende reguliere vergadering wordt gehouden op dinsdag 21 september
2021, aanvang 19.30 uur. Locatie: MFA te Yde.
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