Notulen GMR Stichting Baasis vergadering 15 september 2020 (via Teams)
Aanwezig:

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

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. In deze vergadering is een nieuw PGMRlid aanwezig namens OBS Schuilingsoord t.w. Greanne Tuinman (personeel). Greanne
stelt zich voor.
Gezien de relevantie van enkele ingekomen adviesaanvragen van de Raad van Toezicht
worden de overige agendapunten doorgeschoven naar een volgende vergadering.
De volgende adviesaanvragen worden besproken:
- Adviesaanvraag uitbreiding uren interim bestuurder dhr. A. Hoksbergen
(d.d.7-9-2020);
- Adviesaanvraag aangaande het ontslag van de directeur-bestuurder
mevr. S. de Wit (d.d. 07-09-2020).
RvT schuift aan
Op verzoek van de RvT schuift een afvaardiging van de RvT aan; mevrouw Juliëtte
Bouwman en de heren Karel van Vugt en Roos Renting.
Met name wordt het onderwerp ‘vervanging/herinrichting bestuurspositie’ met elkaar
besproken.
De heer Van Vugt geeft nogmaals een toelichting op de wijze waarop de adviesaanvragen
tot stand zijn gekomen. Op basis van goed werkgeverschap is zij verplicht op zoek te
gaan naar andere mogelijkheden binnen de stichting voor een eventuele benoeming van
mevrouw De Wit in een andere functie. De RvT is van mening dat zij hierin geslaagd zijn
door haar te gaan benoemen in de functie Directeur Onderwijs en Kwaliteit.
De heer Renting nodigt de GMR uit voor een gesprek om met elkaar te spreken over de
moeizame route die gelopen is en om naar elkaar uit te spreken wat er niet goed gegaan
is en wat er gedaan kan worden om dit vertrouwen te herstellen.
Afgesproken wordt dat de RvT uit het overleg gaat waarna de GRM met elkaar kan
bespreken wat zij de RvT gaat adviseren. De GMR zal vanavond een besluit nemen over
hoe nu verder. Vervolgens zal de voorzitter van de GMR dit advies/besluit op papier
verwoorden en aan de voorzitter van de RvT doen toekomen en de voorzitter per
app/telefoon hiervan op de hoogte stellen.
RvT verlaat het overleg
Wanneer de afvaardiging van de RvT de bijeenkomst heeft verlaten bespreekt de GMR
hetgeen besproken is met de RvT. Men wil vanavond graag met een advies naar buiten
komen.
Adviesaanvraag ontslag directeur-bestuurder
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Besloten wordt een positief advies uit te brengen namens de GMR inzake het ontslag van
de directeur-bestuurder. In het advies wat uitgebracht wordt zal een toelichting worden
opgenomen waarop dit advies gebaseerd is en geformuleerd worden dat dit advies
uitsluitend geldt voor de ontslagaanvraag. Voor het vervolgtraject verwacht men dat de
RvT op de juiste wijze zal handelen d.w.z. effectueren van een nieuwe functie kan pas
plaatsvinden wanneer de PGMR akkoord is gegaan met de uitbreiding van deze functie in
het nieuwe functiehandboek. Overleg over het functiehandboek moet nog plaatsvinden
en uitwerking op voorhand kan dan ook niet gerealiseerd worden.
Uitnodiging gesprek RvT
Daarnaast wil men een reactie doen uitgaan naar de RvT waarin de GMR aangeeft in
gesprek te willen gaan met het RvT om het wederzijdse vertrouwen in elkaar te kunnen
herstellen. GMR wil graag een fysiek overleg en zal aangeven dat zij een vergaderlocatie
kunnen regelen (voorstel: MFA Yde) en agendapunten namens GMR zullen aanleveren
voor dit overleg. Verder initiatief ligt bij RvT, immers RvT heeft GMR hiervoor uitgenodigd
(dhr. Renting). De heer Kootstra zal de RvT inlichten dat zij binnenkort deze brief kunnen
verwachten.
Adviesaanvraag uitbreiding benoeming directeur-bestuurder a.i.
Wat betreft het advies inzake de directeur-bestuurder a.i. gaat men het volgende
adviseren: GMR kan zich niet vinden in een benoeming met een open einde en reageert
positief op een benoeming tot en met 31 december 2020. Voor die tijd zal een vacature
opgesteld en uitgezet moeten worden voor een nieuwe directeur-bestuurder. Vanuit de
GMR mag er 1 personeelslid en 1 ouderlid zitting nemen in de benoemingsadviescommissie. De GMR zal de RvT hierop wijzen in haar reactie op deze adviesaanvraag.
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