notulen GMR Stichting Baasis vergadering 27 maart 2017
Aanwezig:

Nicolet Bos, Jeroen van den Berg (vz), Irene de Wit, Annelies
Noorman, Roelof Hager, Freddy Kootstra, Willem Staghouwer,
Gerald Weering, Golan Apcar

Afwezig:

Ineke Rijpstra, Peter Hendriks

Namens st Baasis: Susanne de Wit, Directeur Bestuurder

1 OPENING
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan een ieder.
Afmeldingen zijn ontvangen van Ineke Rijpstra en Peter Hendriks.
2A.NOTULEN GMR VERGADERING
- De notulen van 16 februari jl. worden onveranderd vastgesteld.
Nav: Susanne geeft aan dat het reglement/statuut volgt voor de volgende vergadering
2B. MEDEDELINGEN VANUIT GMR
geen
3. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
4. UITGAANDE POST/INGEKOMEN POST EN MEDEDELINGEN
geen
5. FINANCIËN
JAARVERSLAG 2016
De GMR merkt op dat het veel tekst is waarbij niet alle data lijken te kloppen; data lopen
niet altijd synchroon met andere documenten. Daarnaast mist de GMR een inhoudelijke,
kritische terugblik.
Susanne geeft aan dat er volgend jaar een ‘bestuursverslag nieuwe stijl’ komt. Gebleken
is dat er te veel onnodig in staat.
Doelgroep is in eerste instantie het ministerie. Vandaar ook dat het een document is met
veel feitelijkheden. Daarnaast gaat het naar beide gemeenteraden.
Opgemerkt wordt dat de GMR tabel niet correct is.
Naar aanleiding van de accountantscontrole kan gemeld worden dat de jaarrekening met
€ 380.000,-positief is afgesloten.
6. FORMATIE EN ORGANISATIE
BESTUURSFORMATIEPLAN
Naar aanleiding van het bestuursformatieplan wordt aangegeven dat er een flexpool is
met vast benoemden. Bekend is wel dat veel poolers graag meer uren in vaste dienst
zouden willen. Bij vacatures gaan zij ook voor.
Nieuwe ‘flexers’ zijn vaak lastig te vinden. Ook bij andere schoolbesturen komt dit
fenomeen voor. Daarnaast, geeft Susanne aan, ligt de lat ten aanzien van de kwaliteit
hoog bij Stichting Baasis.
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BELEIDSINDEX 2017
De Raad van Toezicht heeft het document positief bevonden.
Op bladzijde 9 staat nog IB’er in plaats van CPO
Op pagina 12 over ver-/nieuwbouw staat Grote Veen in plaats de Veenvlinder. Dit omdat
het gaat om het IKC. Wellicht goed om dit erbij te vermelden.
EVALUATIE VAN DE UNITS
Donderdag 30 maart is er een evaluatie van de Units. De vraag lijkt wellicht wat laat
gesteld aan de GMR. Er staan vragenlijsten uit bij MR’en, collega’s etc. Die worden
meegenomen in de evaluatie.
Daarnaast is de GMR naderhand benieuwd over de evaluatie en hoe dat in gang is gezet.
De GMR verwacht dat de uitkomst zal verschillen per unit.
Een veel gehoord geluid is dat er geen gezicht op school is, teveel scholen onder één
directeur, niet goed gekeken naar samenstelling, rolonduidelijkheid.
De evaluatie wordt afgewacht, vanaf dan is het vooral vooruit kijken.
7. PERSONEELSBELEID
BEDRIJFSARTS
De bedrijfsarts is gevestigd in Sellingen, dus op behoorlijke afstand van Haren/Tynaarlo.
Voor sommige medewerkers kan de afstand een probleem zijn. De bedrijfsarts kan
eventueel ook zitting hebben op het bestuursbureau.
Verder zijn er positieve reacties ontvangen van medewerkers die reeds met haar te
maken hebben gehad.
8. RONDVRAAG
VOO AVONDVOORLICHTING KRIMP
Peter Hendriks gaat 13 juni naar de VOO avondvoorlichting ‘krimp’. Bea wacht even af of
er nog meer aanmeldingen volgen, deze worden doorgegeven aan VOO. Irene de Wit
meldt zich ook aan.
VOO - CURSUS GMR
Op 17 mei zal de VOO een cursus voor de GMR verzorgen. De cursus is vanaf 19.30u. De
die avond geplande vergadering is van 19.00 – 19.30u
Bea zal inventariseren of alle GMR leden aanwezig zullen zijn en daarmee alle scholen.
Mocht dat niet zo zijn dan zal Bea de MR’ en aanschrijven.
ICT INVESTERINGEN
Er zou veel geïnvesteerd worden, vinden er ook al een investering plaats?
De Veenvlinder is een pilot, andere scholen kunnen volgen.
Verder geeft Susanne aan dat er nog gewerkt wordt aan een aanbesteding.
Bij de vergadering van juni zullen twee leden van de Raad van Toezicht aanschuiven.
SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inzet.
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