Notulen GMR Stichting Baasis vergadering 26 oktober 2021
Aanwezig:

Freddie Kootstra (vz), Alet Denneboom, Dennis Klingenberg,
Greanne Tuinman, Ineke Rijpstra, Inger van Til, Jos Bruchhaus,
Kasper Heesterman, Marianne Hardenberg, Marianne Velten,
Mark Folkers en Roelina Post (notulen)

Afwezig:

Arjen van Walsum, Baran Dagtekin, Jurryt Vellinga

Locatie:

MFA Yde

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Ineke is deze vergadering voor het laatst
aanwezig. Haar zittingstermijn zit erop en er is voor haar een vervanger gevonden t.w.
Marianne Velten. Marianne neemt als personeelslid van OBS De Brinkschool zitting in de
GMR. Een voorstelronde volgt.
2. Mededelingen
Niet van toepassing.
3. Ingekomen stukken
Afgelopen maandag hebben de leden van de GMR het definitieve onderzoeksverslag
ontvangen van de heer Theo Joosten. Theo heeft onderzoek gedaan naar de verhouding
GMR en RvT. Dit verslag is nu nog vertrouwelijk en wordt inhoudelijk met de GMR
besproken. Voordat de heer Joosten aansluit heeft de GMR intern vooroverleg.
4. Vaststellen agenda
Voorliggende agenda wordt vastgesteld.
Onderzoeksverslag “Verhouding GMR en RvT”
Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met betrokkenen en een extern procesbegeleider
waarna een aantal aanbevelingen zijn gedaan.
Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Friso een tekst opgesteld die hij 27 oktober
zal doen uitgaan naar alle geledingen binnen de stichting en ervoor zorgen dat de tekst
wordt geplaatst op de website. Voor vragen kan men terecht bij de directeur-bestuurder.
Notulen 21-09-2021
Verslag wordt vastgesteld.
•

Actie-/besluitenlijst
➢ AVG: komt in de volgende vergadering op de agenda.
➢ Kwaliteitsverbeterplan: volgende vergadering. Friso zal zorgen voor
documentatie met oplegger.
➢ Ventilatieproblemen: Is opgepakt wat betreft OBS De Brinkschool.
Aannemer komt langs.
➢ Bijscholing (G)MR-leden: Freddie heeft nog overleg met Janny Arends
(VOO) over mogelijkheden (bij)scholing (G)MR-leden. Marianne stelt voor
om ook iets te organiseren aan de hand van thema’s. Freddie bespreekt dit
met Janny waarna een vooraankondiging zal plaatsvinden.
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Reglement GMR/paritaire vertegenwoordiging
Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van ouders-personeel in de GMR. Een
optimale verdeling is 50/50. Friso heeft inmiddels contact gehad met enkele MT-leden en
een stuk tekst hierover geschreven in de nieuwsbrief.
Besloten wordt de optie van een 3e termijn te schrappen uit het reglement. In het
Jaarplan dient in ieder geval opgenomen te worden dat de GMR streeft naar een
evenwichtige verdeling van ouders en personeel in de GMR.
In het rooster van aftreden dient de zittingstermijn van Jos aangepast te worden naar
een zittingstermijn van 2 jaar, aangezien hij dan niet langer zitting mag hebben in de
GMR als ouder. Het secretariaat zal hiervoor zorgen.
Vertegenwoordiging GMR zal in de volgende vergadering opnieuw op de agenda komen.
Begroting werkwijze (procesvoorstel)
Friso stelt voor begin volgende week met een datumvoorstel te komen om in kleine kring
met enkele vertegenwoordigers van de GMR vooroverleg te hebben over de
conceptbegroting. Waarna 3e week november een overleg ingepland kan worden met
deze vertegenwoordigers. Namens de GMR stellen Kasper, Mark en Dennis zich hiervoor
beschikbaar. In de decembervergadering zal dit punt geagendeerd worden op de GMRvergadering.
Gesprek met GMR vanuit OPR
Bij de GMR is het verzoek binnen gekomen vanuit de OPR om overleg te hebben met de
GMR Stichting Baasis om input te verkrijgen voor het nieuwe ondersteuningsplan.
Freddie, Mark en Jos geven aan deel te willen nemen aan dit overleg. Roelina zal contact
opnemen met de OPR om een overleg te organiseren via Teams.
5. Mededelingen DB
Niet van toepassing
6. Rondvraag/sluiting
Jos merkt op, dat nog niet alle scholen hebben ingestemd met de voorgenomen
besteding van de NPO-gelden. Wel zijn de NPO-gelden al meegenomen in de
jaarrekening 2020. Freddie zal dit bespreken met Friso. Ook zal hij de problematiek op
De Schuthoek hierin meenemen.
Daarnaast informeert Jos naar het beleid inzake bezuinigingen op de Plusklas. Marianne
geeft aan dat er binnen Stichting Baasis is gekozen voor een andere inzet van financiële
middelen waardoor er een bezuiniging heeft plaatsgevonden t.a.v. de Plusklas. Dit is
beleid van het stafbureau en valt niet onder verantwoording van de GMR.
De volgende reguliere vergadering wordt gehouden op dinsdag 16 november
2021, aanvang 19.30 uur. Locatie: MFA te Yde.
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