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Inleiding 

 
 
Het was een vrij rustig jaar voor de GMR. Er werden zeven notities aangeboden, waarvan drie ter 
informatie, twee ter instemming en twee ter advies voor de leden.  De GMR heeft tevens 
ingestemd met een verlenging van de termijn van de vertrouwenspersoon. 
De facilitering van de personeelsgeleding van de GMR werd gewijzigd, omdat de 
vrijwilligersvergoeding vanaf dit schooljaar alleen nog voor de oudergeleding van de kerngroep 
wordt toegestaan.  
De (G)MR-reglementen zijn aangepast aan de tekst van de Wet Medezeggenschap op Scholen 
van 1-2-2018.                                   
 
De kerngroep van GMR De Basis heeft dit schooljaar haar samenwerking met een delegatie van 
de GMR van Primus gecontinueerd. De CGMR (Centrale Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad) is vier keer dit schooljaar bij elkaar gekomen, waarbij voorzitter van 
college van bestuur dhr. Wim-Jan Renkema ook aanwezig was. 
 
Ook heeft de CGMR op het einde van het schooljaar een bijeenkomst gehad met een delegatie 
van de Raad van Toezicht. De CGMR wilde met de RvT van gedachten wisselen over de krimp in 
de regio en over het personeelsbeleid. Door het onverwachte vertrek van de voorzitter college 
van bestuur werd ook zijn opvolging een agendapunt. 
 
Naast de CGMR-vergaderingen, heeft de kerngroep van De Basis eenmaal zonder een delegatie 
van Primus vergaderd. Ook daar was dhr. Wim-Jan Renkema te gast. Tweemaal werd een 
geplande vergadering afgelast wegens ziekte in combinatie met te weinig agendapunten. 
 
De GMR heeft drie keer plenair vergaderd. Dhr. Wim-Jan Renkema was twee GMR-vergaderingen 
te gast. Bij de laatste vergadering op 25 juni 2018 was hij al vertrokken bij Ambion. 
 
De GMR verzorgde dit schooljaar op 13-11-2017 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. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er dit jaar een geringe opkomst. Wellicht 
dat door het jaarlijks aanbieden van deze cursus het grootste deel van de (G)MR-leden al is 
geweest. 
 
Binnen de kerngroep waren aan het eind van het schooljaar twee leden aftredend, te weten 
Femke van der Linden en Wietze Nuwolt. Volgend schooljaar zullen er dus twee nieuwe 
kerngroepleden gekozen moeten worden.   
 
 
 
 
 
  
Alied Huisinga, 
september 2018 
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Bijeenkomsten in het schooljaar 2017-2018 

Vergaderdata gehele GMR 
25-09-2017, 19-02-2018 en 25-06-2018. 
Bij de eerste twee vergaderingen was voorzitter van college van bestuur dhr. Wim-Jan Renkema 
het 1e deel te gast. 
Locatie: MFA De Spil. 
 
Vergaderdata kerngroep en CGMR 
De Centrale Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft vier keer 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 dhr. Wim-Jan Renkema te gast 
was en een tweede deel waarin de kerngroep alleen vergaderde. 
De data het afgelopen schooljaar: 
Kerngroep: 
30-05-2018.  
De vergaderingen van 10-01-2018 (te weinig agendapunten) en 20-03-2018 (ziekte Wim-Jan 
Renkema) gingen niet door. 
CGMR: 
12-09-2017, 07-11-2017, 05-02-2018, 12-04-2018, 13-06-2018.  
 
Op verzoek van de Raad van Toezicht van Ambion is er een bijeenkomst met de CGMR geweest 
op 13-06-2018. Gesproken is over krimp in de regio, personeelsbeleid en het profiel van de 
nieuwe bestuurder. 
 
Vergaderdata themaraden 
In de eerste GMR-vergadering zijn de themaraden opnieuw geformeerd.  
Iedere themaraad heeft eigen data en locaties gekozen voor hun vergaderingen, danwel via de 
mail overleg gehad. 
 
Decentraal georganiseerd overleg (DGO) 
20-09-2017 
Dit was een informeel overleg waar de GMR niet voor was uitgenodigd. Omdat de vakbonden 
aangaven wel prijs te stellen op een overleg met de GMR is er toch een overleg geweest. 
Namens GMR De Basis aanwezig: Aizo Spijkstra. 
Besproken onderwerpen: verwachte krimp, eventuele fusies, Ambiondag. 
11-01-2018 
Dit was een formeel overleg, waar de GMR voor werd uitgenodigd. 
Namens GMR De Basis aanwezig: Wietze Nuwolt, Aizo Spijkstra, Joke Postma, Sjoukje Velkers. 
Besproken onderwerpen: evenwichtige personeelsopbouw bij Primus. 
21-02-2018 
Dit overleg werd, op verzoek van Ambion, tot nader orde uitgesteld. 
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Zaken die dit schooljaar aan de orde zijn geweest 

Algemeen 
 

Jaarverslag GMR 2016-2017 
Het jaarverslag 2016-2017 is door de GMR vastgesteld en op de GMR-website gepubliceerd. 
 

De Basis Jaarverslag 2017 (ter info) 
 

Onderzoek naar de overhead Ambion en dochters (Bursar Society) (ter info) 
 

ICT-investeringsplan (ter info) 
 

Verlenging termijn vertrouwenspersoon 
In 2013-2014 is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor vier jaar. De GMR heeft ingestemd 
met een verlenging van deze persoon voor nogmaals vier jaar. 
 

Wijzigingen (G)MR-reglementen en statuten 
De reglementen zijn aangepast aan de tekst van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) 
van 1-2-2018. 
 
Themaraad Financiën en Facilitaire Ondersteuning 
 

Begroting GMR 2018 
De begroting voor 2018 is opgesteld en naar De Basis gestuurd en op de website van de GMR 
gepubliceerd. 
 

Meerjarenbegroting 2018-2021 (advies) 
De themaraad Financiën en facilitaire ondersteuning heeft op 15-11-2017 met Peter Kootstra en 
Wim-Jan Renkema een bijeenkomst gehad voor een toelichting op de begroting.  
Op 20-11-2017 is er opnieuw overleg geweest, nu om de vragen te beantwoorden die er vanuit 
de GMR waren. De themaraad heeft het als positief ervaren om een aantal keren met Wim Jan 
Renkema en Peter Kootstra om tafel te zitten.  
De GMR heeft een positief advies gegeven.  
 
Themaraad Onderwijs en Kwaliteitszorg en dagarrangementen 
 

Domein inrichting onderwijs (instemming) 
De themaraad Onderwijs, kwaliteitszorg en dagarrangementen heeft in haar vergadering van  
7-12-2017 over de notitie gesproken en had geen vragen meer over deze notitie. 
De GMR verleende derhalve haar instemming. 
 
Themaraad Personeel en Organisatie 
 

Bestuursformatieplan en Meerjarenformatiebeleid 2018-2021 tot 2021-2022 
(instemming) 

De GMR heeft haar instemming gegeven, maar heeft nog wel een aantal vragen gesteld waarop 
zij antwoord wil. 
 

Vakantierooster 2018-2019 (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 
 

Henk Bakker (O) -  Sevenaerschool 
Jan Kuit (O) – Route 0513 
Joke Postma (P) – Het Vogelnest 
Wikje Talsma (O) – JB. Kanschool 

 
 

Onderwijs, Kwaliteitszorg en Dagarrangementen 

kerngroep overige themaraadsleden 

Femke van der Linden (P) - Slingertouw 
 

Cor Penning/Windy Koolwijk (O) – Akkrum 
Margriet Allen(O) – De Feart  
Liesbeth Poepjes (P) - Van Maasdijkschool 
Petra Bruggenkamp (P) – Skoatterwiis 
 

Personeel & Organisatie 

kerngroep overige themaraadsleden 

Daniel Reekers (O) – Ekke de Haan 

 
Kristie Hoeksma (P) – Albertine Agnes 
Esther Laan-de Waal (O) – Compagnonsschool 
Nancy Tjoelker/Matty van der Vlugt (P) – Op ‘e Grins 
Sjoukje Velkers (P) - De Optimist 
Jelly Boersma (O) – De Tjongerschool 
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Bijlage 2  Overzicht besproken notities vanuit De Basis 

Ingekomen stukken van De Basis 2017-2018 

 
bestemd voor Financiële en Facilitaire 
ondersteuning  
bestemd voor Onderwijs en Kwaliteitszorg  
bestemd voor Personeel en Organisatie  
besproken in alle themaraden  
 
ICT-investeringsplan   
ontvangen 2-11-2017 
ter advisering/instemming                            ter info 
toegelicht op plenaire GMR-vergadering door 
Sijbrand Dijkstra 19-02-2018 
  
Meerjarenbegroting De Basis 2018-2021 

ontvangen 8-11-2017 
ter advisering/instemming                            advies 
besproken in themaraad Financiën en 
Facilitair,                                      met Peter 
Kootstra en Wim-Jan Renkema 

15-11-2017 en 20-11-2017 

vastgesteld door kerngroep per mail advies themaraad overgenomen 
naar de Basis 08-12-207 
   
Domein Onderwijs: naar passende onderwijsondersteuning 

ontvangen 2-11-2017 
ter advisering/instemming instemming 
besproken in  themaraad Onderwijs en 
Kwaliteitszorg 7-12-2017 
vastgesteld door kerngroep per mail instemming themaraad overgenomen 
naar de Basis 8-12-2017 

 
Vakantierooster 2018-2019 

ontvangen 22-2-2018 
ter advisering/instemming                         advies 
besproken in themaraad Personeel en Organisatie 07-03-2018 (per mail) 
vastgesteld door kerngroep 20-03-2018 
naar de Basis 21-03-2018 
   
De Basis Jaarverslag  en jaarrekening 2017   
ontvangen 04-06-2018 
ter advisering/instemming ter info 
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Bestuursformatieplan en Meerjarenformatiebeleid 2018-2021 tot 2021-2022 
ontvangen 10-04-18 
ter advisering/instemming                        instemming 
besproken in themaraad Personeel en Organisatie 25-06-2018 
vastgesteld door GMR  25-06-2018 
naar de Basis   27-06-2018  

 
Onderzoek naar de overhead Ambion en dochters (Bursar Society) 

ontvangen 26-04-18 

ter advisering/instemming ter info 
 


