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Inleiding 

 
 
De kerngroep van GMR De Basis heeft dit schooljaar voor het eerst samen vergaderd met een 
delegatie van de GMR van Primus. Deze CGMR (Centrale Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad) vergaderde in principe maandelijks met als gast directeur-bestuurder 
Wim-Jan Renkema. 
Deze vergaderstructuur is goed bevallen. Wel zal het komende schooljaar nader worden 
onderzocht hoe deze constructie van de CGMR, ook juridisch, vormgegeven moet worden en wat 
de nieuwe vergaderstructuur zal gaan worden. 
 
De GMR heeft drie keer plenair vergaderd. De directeur-bestuurder Wim-Jan Renkema was de 
laatste twee GMR-vergaderingen te gast. 
 
De GMR verzorgde dit schooljaar op 16-11-2016 een algemene cursus over medezeggenschap. 
Deze werd verzorgd door de AOb en was bedoeld voor zowel de (G)MR-leden van De Basis als 
van Primus. De locatie was i.v.m deze samenwerking ook in de Westermaskoalle in Joure. 
 
Er kwamen twee notities richting de GMR, die onder grote tijdsdruk stonden. De GMR had 
daardoor veel minder tijd, dan zij officieel hoort te krijgen, om hierover een beslissing te nemen. 
Gezien de reden van deze tijdsdruk heeft de GMR gemeend zich positief op te stellen en 
tegemoet te komen aan de wens vanuit De Basis om op korte termijn zich uit te spreken. De 
instemming op deze stukken kon daardoor ook op tijd richting De Basis. 
 
Binnen de kerngroep was aan het eind van het schooljaar één lid aftredend, te weten voorzitter 
Jarmila de Haan. Volgend schooljaar zal er dus één nieuw kerngroeplid gekozen moeten worden.   
 
 
 
 
 
  
Alied Huisinga, 
september 2017 
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Bijeenkomsten in het schooljaar 2016-2017 

Vergaderdata gehele GMR 

19-09-2016 
01-03-2017 (was een vervangende datum voor 16-01-2017, die niet doorging i.v.m. ziekte Wim-
Jan Renkema) Wim-Jan Renkema was het 1e deel te gast. 
19-06-2017, Wim-Jan Renkema was het 1e deel te gast. 
Locatie: MFA De Spil. 
 
Vergaderdata kerngroep en CGMR 

Met ingang van dit schooljaar heeft de Centrale Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
vanaf 12-10-2016 gezamenlijk vergaderd. Deze CGMR bestaat uit twee leden van de GMR 
Primus en de vier kerngroepleden van GMR De Basis. Iedere vergadering bestond steeds uit een 
gezamenlijk deel, waarbij directeur-bestuurder dhr. Wim-Jan Renkema te gast was en een 
tweede deel waarin de kerngroep alleen vergaderde. 
De data het afgelopen schooljaar: 
Kerngroep: 
12-09-2016, 28-09-2016 
CGMR: 
12-10-2016, 28-11-2016, 19-12-2016, 01-03-2017, 04-10-2017, 07-06-2017.  
 
De Raad van Toezicht van Ambion heeft de kerngroep uitgenodigd om kennis te maken op  
03-07-2017. De intentie is dat de Raad van Toezicht jaarlijks tweemaal contact heeft met de 
GMR van De Basis en Primus.  
 
Vergaderdata themaraden 

In de eerste GMR-vergadering zijn de themaraden opnieuw geformeerd.  
Iedere themaraad heeft eigen data en locaties gekozen voor hun vergaderingen. 
De laatste vergadering was een gezamenlijke vergadering met alle drie de themaraden.  
Dit in verband met de Fusierapportage obs De Feart en Fan ‘e Wiken. 
Locatie: servicebureau Ambion in Oudeschoot. 
 
Decentraal georganiseerd overleg (DGO) 

21-06-2017  
De GMR was door De Basis uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het DGO. Dit bleek achteraf een 
vergissing, maar er is die middag op verzoek van de bonden nog wel vooroverleg geweest tussen 
GMR De Basis, GMR Primus en de vakbonden. 
Besproken onderwerpen: 

• Stand van zaken Ambion, De Basis en Primus (waaronder fusies tussen scholen) 
• Vervangingsproblematiek 
• Functiemix 

Namens GMR De Basis aanwezig: Aizo Spijkstra 
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Zaken die dit schooljaar aan de orde zijn geweest 

Algemeen 

 
Jaarverslag 2015-2016 

Het jaarverslag 2015-2016 is door de GMR vastgesteld.  
 

De Basis Jaarverslag 2016 (ter info) 

 
Onderzoek aanbesteding arbodienst (ter info) 

De GMR is door Tom Dolleman gevraagd om twee leden af te vaardigen om, samen met twee 
directeuren, criteria vast te stellen die de basis gaan vormen om een Arboarts en een 
arbeidsdeskundige aan te stellen. Vanuit de kerngroep hebben Aizo Dijkstra en Femke van der 
Linden dit op zich genomen. 
 

Eigen risico drager voor vervanging (instemming) 

Alle GMR-leden hebben zich hierover in eerste instantie beraad en uitgesproken via de mail. In 
verband met het uiterlijk indienen van de aanvraag, was de vraag vanuit De Basis aan de GMR 
om binnen twee weken te reageren of zij in beginsel in wilden stemmen. De GMR besloot tot 
voorlopige instemming van deze notitie. 
Op de kerngroepvergadering van 28-11-2016 zijn vervolgens de vragen, die de GMR nog had, 
afdoende beantwoord door Wim-Jan Renkema, Tom Dolleman en Anneke Gringhuis. 
De kerngroep besloot daarop, uit naam van de GMR, tot formele instemming. 
Met de instemming om Eigen Risicodrager te worden, stemt de GMR ook in met het verzuim- en 
vervangingsbeleid. Tevens vindt de GMR op basis van de bespreking in de vergadering dat het 
gevoerde verzuim- en vervangingsbeleid in het afgelopen jaar voldoende succesvol is geweest. 
 

Fusierapportage cbs Fan 'e Wiken - obs De Feart (instemming) 

In verband met de tijdsdruk, de rapportage kwam pas 19-6-2017 naar de GMR en vóór de 
zomervakantie moest de GMR zich daarover uitspreken, werd besloten tot een ingelaste 
vergadering op 3-7-2017 van alle drie de themaraden tegelijk. Door o.a. de heldere uitleg van 
het GMR-lid van obs De Feart, Willy de Leeuw, waren er geen vragen meer en was de GMR 
positief over het feit dat cbs Fan ‘e Wiken – obs De Feart gaan fuseren. Zij verleenden derhalve 
instemming over de voorgenomen fusie. 
 
Themaraad Financiën en Facilitaire Ondersteuning 

 

Begroting GMR 2017 

De begroting voor 2017 is opgesteld en naar De Basis gestuurd. 
 

Meerjarenbegroting 2017-2020 (advies) 

De themaraad Financiën en facilitaire ondersteuning heeft op 8-12-2016 hierover met Peter 
Kootstra (hoofd Financiën) en Wim-Jan Renkema overleg gehad. Alle vragen van de leden 
werden afdoende beantwoord. Derhalve gaf de GMR een positief advies. 
Wel geeft de themaraad aan, dat ze graag eerder worden betrokken bij het geven van een 
advies. Dit zal voor de begroting van 2018 ook gebeuren. 
 
Themaraad Onderwijs en Kwaliteitszorg 

 
Domein inrichting onderwijs (instemming) 

Deze notitie liep forse vertraging op waardoor deze niet meer voor de zomervakantie werd 
aangeboden. De bespreking door de GMR zal dus ook in het volgende schooljaar zijn. 
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Themaraad Personeel en Organisatie 

 
Voorstel aanpassing interne organisatie servicebureau Ambion 

(instemming op artikel WMS, art. 12b, 12h en 12i)) 

De GMR heeft haar instemming gegeven. 
 

Bestuursformatieplan 2017-2018 en Meerjarenformatiebeleid 2017-2018 tot 

2020-2021 (ter instemming) 

De GMR heeft ingestemd met deze notitie zonder op- of aanmerkingen. 

 
Vakantierooster 2017-2018 (advies) 

De GMR heeft positief advies gegeven. 
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Bijlage 1  Overzicht leden kerngroep en themaraden 

 

Financiële en Facilitaire ondersteuning 

kerngroep overige themaraadsleden 

Wietze Nuwolt (O) - It Oerset 
 
Aizo Spijkstra (P)- De Boarne 
 

Geert Zijlstra (O) - Van Maasdijkschool 
Willy de Leeuw (P) – De Feart  
Jan Kuitv(O) – De Commanderije 

 
 

Onderwijs, Kwaliteitszorg en Dagarrangementen 

kerngroep overige themaraadsleden 

Femke van der Linden (P) - Slingertouw 
 

Henk Bakker (O) -  Sevenaerschool 
Petra Bruggenkamp (P) – Skoatterwiis 
Karin van Laer (O) – Akkrum 
Joke Postma (P) – Het Vogelnest 
Wikje Talsma (O) – JB. Kanschool 
 

Personeel & Organisatie 

kerngroep overige themaraadsleden 

Jarmila de Haan (O) - De Optimist 

 
Jelly Boersma (O) – De Tjongerschool 
Daniel Reekers (O) – Ekke de Haan 
Kristie Hoeksma (P) – Albertine Agnes 
Rina Tjoelker (P) – Compagnonsschool 
Nancy Tjoelker (P) – Op ‘e Grins 
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Bijlage 2  Overzicht besproken notities vanuit De Basis 

Ingekomen stukken van De Basis 2016-2017 

bestemd voor Financiële en Facilitaire ondersteuning 

bestemd voor Onderwijs en Kwaliteitszorg 

bestemd voor Personeel en Organisatie 

besproken in alle themaraden 

Fusierapportage cbs Fan 'e Wiken - obs De Feart   

versie  19-6-2017 

ter advisering/instemming  instemming 

besproken in themaraad Personeel en Organisatie 3-7-2017 
besproken in  themaraad Onderwijs en 

Kwaliteitszorg 3-7-2017 

besproken in themaraad Financiën en Facilitair 3-7-2017 

instemming door GMR-leden 3-7-2017 

naar de Basis 4-7-2017 

  

Meerjarenbegroting De Basis 2017-2020 

plus financiële deel MJB 2016-2019 15-11-2016 

ter advisering/instemming                            advies 
besproken in themaraad Financiën en Facilitair,                                      
met Peter Kootstra en Wim-Jan Renkema 8-12-2016 

vastgesteld door kerngroep 19-12-2016 

naar de Basis 20-12-2016 

  

Voorstel aanpassing interne organisatie servicebureau Ambion 

versie:  november 2016 10-11-2016 

ter advisering/instemming                        instemming op: 

  
WMS, art 12b: Vaststellen of wijzigen van 
de samenstelling van de formatie 

  

WMS, art 12h: Vaststellen of wijzigen van 
de taakverdeling, respectievelijk de 
taakbelasting binnen het personeel, de 
schoolleiding daaronder niet begrepen 

  

WMS, art 12i: Vaststellen of wijzigen van 
het beleid met betrekking tot 
personeelsbeoordeling, functiebeloning en 
functiedifferentiatie 

besproken in themaraad Personeel en Organisatie 7-12-2016 

naar de Basis met vragen 9-12-2016 

retour De Basis 13-12-2016 

vastgesteld door kerngroep 19-12-2016 

naar de Basis 20-12-2016 
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Onderzoek aanbesteding arbodienst 

versie: 27-2-2017 deze notitie was ter info 

ter advisering/instemming 
instemming op de keuze van 

de aanbesteding 

besproken in themaraad Personeel en Organisatie 20-3-2017 

vastgesteld door kerngroep niet nodig, was ter info 

Bestuursformatieplan 2017-2018 en Meerjarenformatiebeleid 2017-2018 tot 2020-2021 

ontvangen 27-2-2017 

ter advisering/instemming instemming 

besproken in themaraad Personeel en Organisatie 20-3-2017 

vastgesteld door kerngroep per mail 24-3-2017 

  

Vakantierooster 2017-2018 

ontvangen 27-2-2017 

ter advisering/instemming                         advies 

besproken in themaraad Personeel en Organisatie 20-3-2017 

vastgesteld door kerngroep per mail 24-3-2017 

naar de Basis 24-3-2017 

  

Eigen risico drager voor vervanging   

Onderzoeken of we eigen risicodrager kunnen worden in het geval van vervanging bij ziekteverlof. 

versie  17-10-2016 

ter advisering/instemming voorlopige instemming 

besproken in themaraad Personeel en Organisatie per mail 

besproken in  themaraad Onderwijs en Kwaliteitszorg per mail 

besproken in themaraad Financiën en Facilitair per mail 

vastgesteld door GMR-leden per mail, door 10 leden 

naar de Basis met vragen van de GMR 26-10-2016 

retour De Basis 28-10-2016 

vastgesteld door kerngroep 28-11-2016 

naar de Basis 29-11-2016 

De Basis Jaarverslag 2016    

ontvangen 1-6-2017 

ter advisering/instemming ter info 
    
 


