Notulen GMR Stichting Baasis vergadering 27 oktober 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:

Doortje de Muinck, Jurryt Vellinga, Mark Folkers

Wegens de coronasituatie vindt de vergadering online plaats via Teams

1. Opening
Bij het vaststellen van de jaarplanning voor 2020-2021 is voor de zomervakantie
afgesproken de RvT 2x per jaar uit te nodigen bij het reguliere overleg van de GMR.
De 1e bijeenkomst waarbij ze zouden aanschuiven zou deze bijeenkomst zijn. Vanwege
veelvuldig overleg rondom de situatie directeur-bestuurder is afgesproken dat zij deze
avond alleen aanschuiven om nog een toelichting te geven op de stukken die de
afgelopen week door de RvT zijn toegezonden naar de leden van de GMR. In het voorjaar
zal de RvT weer aansluiten bij een regulier GMR-overleg.
De directeur-bestuurder a.i., de heer A. Hoksbergen, heeft ervoor gekozen om dit
overleg niet aan te schuiven. Deze vergadering zal voornamelijk in het teken staan van
overleg GMR-RvT en afhandeling agendapunten GMR die vanwege de recente
ontwikkelingen zijn blijven liggen.
Mededelingen
De voorzitter deelt namens Doortje de Muinck mee dat zij niet langer deel zal uitmaken
van de GMR en heeft laten weten haar taken als GMR-lid vanwege omstandigheden per
direct te moeten neerleggen. Vanuit OBS De Wissel zal er naar vervanging worden
gezocht.

4. Overleg RvT
De stukken die de GMR van de RvT heeft ontvangen zijn:
- Een brief van de RvT waarin zij vraagt de GMR haar negatief advies inzake de
upgrade van de huidige functie beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit te
heroverwegen;
- Het beoordelingskader voor de nieuw aan te stellen directeur-bestuurder;
- Belegnotitie, die ingaat op de verschillende te nemen stappen tijdens de
procedure en de rol en bijdrage van de GMR;
- Notitie werving en selectie directeur-bestuurder.
Namens de RvT schuiven de heer Karel van Vugt (vz RvT), Juliëtte Bouwman en Roos
Renting aan om een toelichting te geven op de ontvangen stukken.
De RvT hoopt dat de aanvullende documentatie voldoende informatie biedt aan de GMR
om haar standpunt inzake de upgrade van de functie beleidsmedewerker te
heroverwegen en wil de ontvangen documenten graag mondeling toelichten.
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Tevens vraagt de RvT aan de GMR of zij haar bijdrage wil leveren bij de volgende zaken:
- Voordragen leden voor overleg samenstelling competentieprofiel nieuwe directeurbestuurder;
- Deel uitmaken van de benoemingsadviescommissie (lid ouders + lid personeel);
- Planning extra GMR-vergadering om de gevraagde adviezen uit te brengen
(streven is week 46);
- Bepalen van terugkoppeling van de bevindingen van de benoemingsadviescommissie in de GMR en uitbrengen van advies.
Daarnaast geeft de RvT aan het zinvol te vinden om een keer een aparte afspraak te
maken tussen RvT en GMR om met elkaar inhoudelijk van gedachten te wisselen over het
onderwerp onderwijskwaliteit binnen Stichting Baasis.
RvT en GMR komen overeen dit overleg in te plannen in het 1e kwartaal van 2021. Begin
2021 zal met elkaar een datum gepland worden en met elkaar overlegd worden op welke
wijze men met elkaar dit overleg zal inrichten.
Heroverweging advies upgrade functie beleidsmedewerker
De RvT verzoekt de GMR om haar advies inzake de upgrade van de functie
beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit te heroverwegen en licht dit verzoek toe.
Nadat de GMR hierover enkele vragen heeft gesteld bedankt de voorzitter de leden van
de RvT voor hun aanwezigheid en toelichting, waarna de leden van de RvT de
bijeenkomst verlaten.
De GMR bespreekt vervolgens het verzoek van de RvT. Besloten wordt om het bestaande
advies van de GMR te handhaven. De voorzitter van de RvT zal de bestuurder a.i./cc de
RvT hierover informeren.
2. Concept-notulen
De volgende concept-notulen zijn ontvangen:
- reguliere vergadering 17-06-2020
- vergadering 22-06-2020
- vergadering 01-07-2020 (besloten)
- vergadering 02-09-2020
- reguliere vergadering 15-09-2020
- vergadering 05-10-2020
- vergadering 07-10-2020.
Deze notulen worden definitief vastgesteld.
Besloten wordt de verslagen van de extra vergaderingen niet verder te laten rouleren,
maar te archiveren in het archief van het secretariaat in een vertrouwelijk dossier.
De verslagen van de reguliere vergaderingen worden in deze vorm ook bewaard in het
vertrouwelijk dossier.
Daarnaast worden de verslagen van de reguliere vergaderingen geredigeerd door het
secretariaat in een weergave die plaatsing op de website toelaatbaar maakt. Nadat deze
twee geredigeerde verslagen worden goedgekeurd door de GMR-leden zullen de
geredigeerde versies op de website geplaatst worden.
Actie-/besluitenlijst
De actie/besluitenlijst die wordt besproken is de laatste versie van het cursusjaar 20192020:
- Functiehuis Stichting Baasis: vandaag op de agenda;
- Begroting GMR: is nog niet afgegeven door de controller. Mevrouw Post zal de
heer Swieringa vragen naar een overzicht realisatie afgelopen cursusjaar en
begroting voor 2020-2021;
- Jaarplan GMR: vandaag op de agenda;
- Aandachtsgebieden GMR: vandaag op de agenda;
- Kwartaalrapportages Stg Baasis: nog niet afgegeven door de controller;
- Overleg begroting & bestuursformatieplan: afgelopen cursusjaar niet ontvangen;
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Schoonmaak: vandaag op de agenda;
Kleine scholentoeslag: vandaag op de agenda;
Verslag GMR 17-06-2020: zie onderdeel concept-notulen;
Afvaardiging MR ODBS De Zuid-Wester: de voorzitter van de GMR heeft contact
gehad met de locatiedirecteur. Op dit moment lukt het niet iemand te vinden die
zich namens deze locatie beschikbaar wil stellen voor de GMR;
Notitie RvT - afgehandeld;
Driehoeksoverleg vz GMR, vz RvT en DB: dit overleg heeft inmiddels plaats
gevonden (datum opzoeken) – afgehandeld;
Vergaderlocatie: vanwege de coronamaatregelen zal overleg vooralsnog
plaatsvinden via Teams. Zodra het mogelijk is zal men weer een fysiek overleg
inplannen.

De huidige actie-/besluitenlijst wordt bijgewerkt en afgesloten voor het cursusjaar 20192020. Voor de volgende vergadering zal een bijgewerkt startdocument voor het
cursusjaar 2020-2021 worden opgesteld door het secretariaat.
3. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra agendapunten, aldus wordt de agenda vastgesteld.
Rooster af- en aantreden / aandachtsgebieden / vacatures
Er moeten enkele zaken aangepast worden in het voorliggende rooster. Het secretariaat
gaat dit nader uitwerken en voorleggen aan de GMR-leden ter goedkeuring.
Binnen het Oelebred wordt gekeken naar een opvolger voor Peter Hendriks.
Opgemerkt wordt dat de verhouding personeel/ouder niet goed is, men wil graag meer
leerkrachten in de GMR. Ook kan dit een OOP-er zijn.
Ook is het mogelijk dat er een lid aanschuift vanuit het stafbureau. De voorzitter zal
contact opnemen met de heer Hoksbergen of wellicht iemand vanuit het stafbureau wil
aanschuiven in de GMR.
Besloten wordt op dit moment geen aandachtsgebieden te benoemen t.a.v. de
individuele GMR-leden. Mocht in de toekomst blijken dat dit toch gewenst is, kan dit t.z.t.
worden toegevoegd.
Jaarplan / Jaarplanning 2020-2021
2x per jaar zal de RvT aanschuiven bij de GMR-vergadering. Daarnaast is men
overeengekomen in het 1e kwartaal van 2012 een aparte bijeenkomst in te plannen om
met elkaar inhoudelijk van gedachten te wisselen over het onderwerp onderwijskwaliteit
binnen Stichting Baasis. Dit overleg zal ook opgenomen moeten worden in de
jaarplanning voor 2020-2021.
Mevrouw Post zal nogmaals een realisatie en begroting opvragen van de GMR bij de
controller van de stichting, de heer Swierenga, zodat het jaarplan kan worden
vastgesteld. Tevens zal de aangepaste planning en rooster af- en aantreden worden
bijgewerkt en opgenomen in de planning.
Reglementen GMR
De voorzitter stelt voor om de bestuurder te vragen een vacatievergoeding beschikbaar
te stellen voor de oudergeleding van de GMR. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. De
heer Kootstra zal een voorstel doen richting de directeur-bestuurder a.i., zijnde een
aanvulling op het ouder GMR-statuut van Stichting Baasis d.d. 5 oktober 2017.
Daarnaast moet er ruimte zijn voor scholing wanneer de GMR-leden dit wensen.
Voorgesteld wordt het nieuwe statuut vast te stellen op 5 oktober 2019, conform artikel
21 lid 1 van de WMS.
Herziening reglementen komt in een volgende vergadering aan de orde.
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Kleine scholentoeslag
Inmiddels is er door de controller via de mail uitleg gegeven over de wijze waarop de
kleine scholentoeslag is verwerkt in de begroting.
Functiehandboek / Interne bezwarencommissie
De PGMR heeft onlangs met elkaar gesproken over de aanpassingen in het
functiehandboek samen met de heer Wilfred van Peski en Angelique Buiter (HRM).
De heer Hofstra geeft een toelichting op de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden.
Voor 1 november dient het nieuwe functieboek vastgesteld te worden en akkoord
bevonden worden door de PGMR.
Daarnaast wordt er een interne bezwarencommissie aangesteld. Ook vanuit de GMR zal
iemand voorgesteld en benoemd worden die zitting wil nemen in deze bezwarencommissie. Mevrouw Rijpstra zal iemand benaderen met de vraag of zij vanuit het
personeel van Stichting Baasis wil plaatsnemen in de bezwarencommissie voor het
functieboek 2020. Zodra zich iemand beschikbaar heeft gesteld informeer de heer
Kootstra de heer Van Peski en mevrouw Buiter.
Er zijn nog wat vragen en onduidelijkheden met name t.a.v. de rollen die benoemd
worden in het functiehandboek. Men wil graag antwoord op deze vragen alvorens men
akkoord gaat met het nieuwe functiehandboek. De heer Kootstra zal een terugkoppeling
geven van wat er nu besproken is richting de heer Van Peski en mevrouw Buiter en
vragen om de openstaande vragen nog te beantwoorden richting de PGMR-leden, zodat
de vaststelling van het functieboek voor 1 november kan plaatsvinden.
Wanneer de PGMR instemming verleent met het nieuwe functiehandboek 2020 zal de
voorzitter van de GMR de bestuurder hierover informeren. Een en ander gaat dan van
kracht per 01-08-2020.
Ventilatie / schoonmaak
In de scholen is men niet tevreden over de schoonmaak van de diverse locaties.
Daarnaast benoemt mevrouw Rijpstra de slechte ventilatie op haar school.
De voorzitter van de GMR zal contact opnemen met de heer Hoksbergen en de klachten
bij hem neerleggen. Veiligheid in de scholen voor werknemers en leerlingen staat immers
voorop.
Begroting 2020
De begroting 2020 heeft de GMR nog niet ontvangen. Het secretariaat zal vragen of de
controller kan aanschuiven in het eerstvolgende overleg op 8 december a.s. en dan een
toelichting kan geven op de financiën van de stichting op basis waarvan de formatie is
ingericht voor dit cursusjaar.
5. Mededelingen DB
Directeur-bestuurder a.i. is niet aanwezig. Het volgende GMR-overleg zal de directeurbestuurder a.i. gevraagd worden aan te sluiten bij het overleg.
6. Rondvraag
De RvT heeft gevraagd wie er vanuit de (P)GMR wil meedenken in de procedure om te
komen tot de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder.
De heer Kootstra en Heesterman geven aan mee te willen denken in de totstandkoming
van het profiel. Daarnaast geeft de heer Kootstra aan zich beschikbaar te willen stellen in
de benoemingsadviescommissie.
De leden van de PGMR beraden zich over hun deelname.
Zodra daarover duidelijkheid is, geeft de heer Kootstra de namen door aan de RvT.
7. Sluiting
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De volgende reguliere vergadering wordt gehouden op 8 december 2020,
aanvang 19.30 uur.
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