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Inleiding 

 
 
 
 
Met het vertrek van dhr. Wim-Jan Renkema naar de Tweede Kamer in juni 2018, moest er een 
nieuwe Voorzitter College van Bestuur komen. De procedure hiervoor werd in de zomer van 2018 
opgestart en heeft geleid tot de benoeming van mw. Ingrid Janssen per 1 februari 2019. 
Ook de GMR was vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie. 
 
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. Personeelsleden kunnen nu, in overleg met de directeur van hun eigen school, 
indien gewenst, een tijdelijke uitbreiding van uren krijgen voor het GMR-werk. 
 
Het bedrijf Firmaq heeft de website van de GMR een update gegeven. 
Gegevens, die eerder openbaar waren, zijn nu achter een login gekomen, zodat alleen GMR-
leden erbij kunnen. De algemene gegevens zijn voor iedereen nog te zien. 
 
De GMR heeft drie keer plenair vergaderd. De interim Voorzitter van het College van Bestuur, 
dhr. Teunis Wagenaar was de eerste twee GMR-vergaderingen te gast. Bij de laatste vergadering 
was de inmiddels aangetreden nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur, mevr. Ingrid 
Janssen te gast. Dhr. Tom Dolleman en dhr. Ferenc Jacobs waren op de vergadering in januari te 
gast om de GMR-leden uitleg te geven over de privacy documenten. 
 
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 dit schooljaar zes keer bij elkaar gekomen, waarbij dhr. Teunis 
Wagenaar of mevr. Ingrid Janssen ook aanwezig waren. 
 
De GMR verzorgde dit schooljaar op 12-11-2018 een algemene cursus over medezeggenschap. 
Deze werd opnieuw verzorgd door de AOb en was bedoeld voor zowel de (G)MR-leden van De 
Basis als van Primus.  
 
Binnen de kerngroep was aan het eind van het schooljaar één lid aftredend, te weten Daniël 
Reekers. 
 
 
 
 
 
  
Alied Huisinga, 
september 2019 
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Bijeenkomsten in het schooljaar 2018-2019 

 
 
Vergaderdata gehele GMR 
24-09-2018, 21-01-2019 en 24-06-2019. 
Bij de eerste twee vergaderingen was interim-voorzitter van college van bestuur dhr. Teunis 
Wagenaar het 1e deel te gast. Op de laatste vergadering was de nieuw aangetreden voorzitter 
van college van bestuur mevr. Ingrid Janssen te gast. 
Op de vergadering, d.d. 21-01-2019, waren dhr. Tom Dolleman en dhr. Ferenc Jacobs te gast 
om de GMR te informeren over de privacy documenten. 
Locatie: MFA De Spil. 
 
Vergaderdata kerngroep en CGMR 
De Centrale Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft zes keer vergaderd. Deze CGMR 
bestaat uit twee leden van de GMR Primus en de vier kerngroepleden van GMR De Basis.  
Iedere vergadering waren of dhr. Teunis Wagenaar of, later, mevr. Ingrid Janssen te gast. 
Aansluitend aan deze vergaderingen vergaderde de kerngroep van De Basis alleen. 
De data het afgelopen schooljaar: 
10-09-2018, 21-11-2018, 10-01-2019, 05-02-2019, 09-04-2019, 13-06-2019. 
Locatie: MFA De Spil. 
 
Er is dit schooljaar geen bijeenkomst met de Raad van Toezicht van Ambion en de CGMR 
geweest.  
 
Vergaderdata themaraden 
In de eerste GMR-vergadering zijn de themaraden opnieuw geformeerd.  
Iedere themaraad heeft eigen data en locaties gekozen voor hun vergaderingen, dan wel via de 
mail overleg gehad. 
 
Sollicitatiecommissie Voorzitter College van Bestuur 
Namens de GMR zat Sjoukje Velkers in de sollicitatiecommissie. 
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Zaken die dit schooljaar aan de orde zijn geweest 

 
 
Algemeen 
 

Jaarverslag GMR 2017-2018 
Het jaarverslag 2017-2018 is door de GMR vastgesteld en op de GMR-website gepubliceerd. 
 

De Basis jaarverslag 2018 (ter info) 
 

Koersdocument Ambion (instemming) 
In dit document staan de ambities omschreven van Ambion voor de komende vier jaar. Op basis 
van dit document stellen de scholen de komende maanden hun schoolplannen vast en de 
domeinen van het servicebureau hun beleidsplan. De GMR vond het een prachtig document en 
hoopt dat Ambion haar ambities waar kan maken. 
 

Intentieverklaring dekkend onderwijsaanbod regio Heerenveen en 
Stellingwerven (advies) 

De GMR vindt het een mooi en goed initiatief en geeft positief advies. 
 
Themaraad Financiën en Facilitaire Ondersteuning 
 

Begroting GMR 2019 
De begroting voor 2019 is opgesteld en naar De Basis gestuurd en op de website van de GMR 
gepubliceerd. 
 

Meerjarenbegroting 2019-2022 (advies) 
De themaraad Financiën en facilitaire ondersteuning heeft op 06-12-2018 met Peter Kootstra en 
Teunis Wagenaar een bijeenkomst gehad voor een toelichting op de begroting. De leden hebben 
geen afwijkingen of tekortkomingen geconstateerd. 
De GMR geeft een positief advies op de meerjarenbegroting. 
 

Jaarrekening en jaarverslag 2018 De Basis (advies) 
Het jaarverslag en de notitie financiële risico’s zien er goed uit volgens de themaraad Financiën 
en geeft ook duidelijk de financiële positie weer van Ambion. De vragen die ze nog hadden, zijn 
voldoende beantwoord door De Basis. De GMR geeft derhalve een positief advies. 
 

Notitie financiële risico’s Ambion (ter info) 
Notitie naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële risico’s waarmee de stichting(en) in 
de komende jaren geconfronteerd kan worden. 
 
Themaraad Onderwijs en Kwaliteitszorg en dagarrangementen 
 

Beleidsplan Passend Onderwijs 2018-2022 (advies) 
De GMR vond dit een helder document en geeft een positief advies. 
 
Themaraad Personeel en Organisatie 
 

Bestuursformatieplan en Meerjarenformatiebeleid 2019-2022 tot 2022-2023 
(instemming) 

De GMR vond het een prima plan. De vragen die vanuit de themaraad zijn gesteld, zijn afdoende 
beantwoord. De personeelsgeleding van de GMR heeft ingestemd met dit plan. 
 

Documenten Privacy (instemming) 
Dit waren zes documenten, allemaal voortkomend uit de nieuwe AVG-wet d.d. 25-05-2018. 
Dhr. T. Dolleman en dhr. F. Jacobs hebben op een plenaire GMR-vergadering mondeling 
toelichting gegeven en alle vragen van de GMR-leden voldoende beantwoord.  
GMR heeft ingestemd met alle zes de documenten. 
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Vakantierooster 2019-2020 (advies) 

De GMR heeft positief advies gegeven. 
 

Voorstel benoemen functionaris gegevensbescherming (instemming) 
De GMR heeft ingestemd met de benoeming van dhr. F. Jacobs. 
 

Zij-instroom Ambion (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 

Henk Bakker (O) - Sevenaer 
 
Aizo Spijkstra (P)- De Boarne 
 

Wikje Talsma (O) – JB. Kanschool 
Jasper van Zellingen (O) - Slingertouw 
Joke Postma (P) – Het Vogelnest 
 

 
 

Onderwijs, Kwaliteitszorg en Dagarrangementen 

kerngroep overige themaraadsleden 

Daniel Reekers (O) – Ekke de Haan 

Windy Koolwijk (O) – Akkrum 
Kristie Hoeksma (P) – Albertine Agnes 
Margriet Allen(O) – De Feart  
Karin Huitema (O)- Op ‘e Grins 
Afke van der Meer (P) – Route 0513 

Personeel & Organisatie 

kerngroep overige themaraadsleden 

 
Sjoukje Velkers (P) - De Optimist 

 
Esther Laan-de Waal (O) – Compagnonsschool 
Liesbeth Poepjes (P) - Van Maasdijkschool 
Pamala Cuiper-Van Wanrooij (O) - It Oerset 
Karin Tigchelaar (P)– Skoatterwiis 
Jelly Boersma (O) – De Tjongerschool 
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bestemd voor Financiële en Facilitaire ondersteuning bestemd voor alle themaraden
bestemd voor Onderwijs en Kwaliteitszorg
bestemd voor Personeel en Organisatie

Intentieverklaring dekkend onderwijsaanbod regio Heerenveen en Stellingwerven

ontvangen 17-05-19
ter advisering/instemming advies
besproken in  CGMR-vergaderingen 9-4-2019, 13-06-2019
advies naar de Basis positief geadviseerd door CGMR,  13-06-2019

Koersdocument Ambion

ontvangen 06-11-18
ter advisering/instemming instemming
besproken in  themaraad Onderwijs en Kwaliteitszorg 09-01-19

besproken in themaraad Personeel en Organisatie 11-12-18
besproken in themaraad Financiën en Facilitair niet

vastgesteld door GMR 21-01-19
naar de Basis 22-01-19

Jaarrekening en jaarverslag 2018 De Basis
versie 08-05-19
ter advisering/instemming                            ter advies volgens mail 12-04
besproken in themaraad Financiën en Facilitair                             20-05-19
naar de Basis gestuurd met vragen 24-06-19
antwoorden retour van de Basis 04-06-19
vastgesteld door kerngroep 12-06-19

Notitie financiel̈e risico's Ambion

ontvangen 21-12-18
ter advisering/instemming                           ter info

besproken in themaraad Financiën en Facilitair                             20-05-19

naar de Basis gestuurd met vragen 24-06-19

Meerjarenbegroting De Basis 2019-2022

ontvangen 28-11-18
ter advisering/instemming                           advies
besproken in themaraad Financiën en Facilitair,                                      
                    met Peter Kootstra en Teunis Wagenaar

06-12-18

vastgesteld door GMR 21-01-19
naar de Basis 22-01-19

Beleidsplan Passend Onderwijs 2018-2022
* Bijlagen begroting 2018-2022, jaarverslag 2017, actieplan 2018-2019

ontvangen 14-11-18
ter advisering/instemming advies
besproken in  themaraad Onderwijs en Kwaliteitszorg 09-01-19
vastgesteld door GMR 21-01-19
naar de Basis 22-01-19

Ingekomen stukken van De Basis 2018-2019

Bijlage 2  Overzicht besproken notities vanuit De Basis 
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versie: 12-04-19
ter advisering/instemming                       instemming personeelsgeleding (art 17C GMR regl.)

besproken in themaraad Personeel en Organisatie 27-05-19
vastgesteld door kerngroep 12-06-19
naar de Basis gestuurd met vragen maar wel met instemming 03-06-19

ontvangen 28-01-19
ter advisering/instemming                        advies
besproken in themaraad Personeel en Organisatie per mail
vastgesteld door kerngroep 05-02-19
naar de Basis 06-02-19

ontvangen 17-01-19
Privacyreglement leerlingen instemming
Privacyreglement medewerkers instemming
Opgave verwerkte privacy- en persoonsgevoelige informatie instemming
Opgave verwerkte informatie medewerkers instemming
Social media reglement leerlingen instemming
Social media reglement medewerkers instemming
Reglement functionaris voor de gegevensbescherming ter info

besproken in themaraad Personeel en Organisatie per mail
vastgesteld door kerngroep 05-02-19
naar de Basis 06-02-19

Zij-instroom Ambion 
ontvangen 14-11-18
ter advisering/instemming                        advies
besproken in themaraad Personeel en Organisatie 11-12-18
vastgesteld door GMR 21-01-19
naar de Basis 22-01-19

Voorstel benoemen Functionaris Gegevensbescherming
ontvangen 06-09-18
ter advisering/instemming                        instemming
besproken in hele GMR 24-09-18
naar de Basis 25-09-18

Bestuursformatieplan en Meerjarenformatiebeleid 2019-2022 tot 2022-2023

Vakantierooster 2019-2020

Documenten betreffende Privacy

 


