VERSLAG
van de vergadering GMR van CBO Noardwest Fryslân, woensdag 15-12-2021, 19.30 uur via Teams
Aanwezig namens de GMR oudergeleding:
Gerlinde van der Meij (voorzitter), Judith de Bock, Nienke Vogel, Susan van der Werf, Jochem Jan
Zijlstra, Jan Stok
Aanwezig namens de GMR personeelsgeleding:
Rixt Sprietsma, Nynke Adema, Tineke Hansen, Matzen Rinsma
Aanwezig namens het CBO:
Teo de Groot, Pieter Jan Scholtanus, Marian de Bruin
Afwezig:
Personeelsgeleding: Sylvia Stoelinga, Roxanne Feikema, Marijke Bloembergen
Oudergeleding: Willie Boschma
Notulist:
Ria Algra
~~~~~~~~
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1.

Opening
Gerlinde opent deze onlinevergadering met een welkom tot de deelnemers. Ze leest een gedicht
voor ‘Teken van Liefde’ van Tanja Helderman.

2.

Vaststellen agenda
Teo deelt verderop in de vergadering graag de uitkomsten van de monitor. Dit is akkoord, maar
houdt wel in dat de vergadering meer tijd in beslag gaat nemen dan gepland. Op verzoek van
Rixt wordt aan het punt ‘College van Bestuur’ de laatste corona-informatie toegevoegd

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

College van Bestuur, informerend over:
Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft er vanochtend directeurenoverleg
plaatsgevonden. Teo doet hiervan verslag. Besloten is dat de scholen qua onderwijs na
vrijdagmiddag dichtgaan. De kinderopvang blijft open. De bso blijft alleen open voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen. Het advies is dat er geen discussie wordt gevoerd over de
vraag of een beroep al dan niet cruciaal is. De locaties beslissen zelf of ze de kinderen thuiswerk
meegeven. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van de leerkrachten op de locatie. De ouders
zijn inmiddels schriftelijk ingelicht.
a.

Begroting 2022-2025, advies artikel 22a
Bij dit punt is Marian aangehaakt. Ze geeft aan dat de begroting inmiddels is vastgesteld
door de RvT en het voorvoegsel ‘concept’ kan worden geschrapt. De leden krijgen
gelegenheid tot het stellen van vragen.
__________
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• Jochem Jan merkt op dat op pagina 7 wordt gemeld dat de gemeente Waadhoeke in
december beslist of de aangevraagde uitbreiding Korendrager wordt toegekend. Hij
vond dit niet terug op de decemberagenda van de raad. Er is hier sprake van een
misverstand, licht Marian toe. Dit punt is goedgekeurd door het college en hoefde niet
in de raad te worden behandeld.
• De gemeente is eveneens akkoord gegaan met de teruggave van de eerder gedane
investering in een semipermanent lokaal in de Fûgelsang.
• Als regenbooggemeente moet er lesstof komen over genderneutraliteit. Jochem Jan
vindt dit niet terug in de begroting. Dat klopt, dit past beter in het Strategisch Plan onder
het thema ‘burgerschap’.
• Rixt vraagt hoe zij het buitengewoon resultaat à € 675.000 moet interpreteren. Marian
licht toe dat dit te maken heeft met een nieuwe bekostigingssystematiek van de
rijksgelden. Tot nu toe was er sprake van een gebroken kalenderjaar en maandelijks
wisselende percentages voor de uitbetalingen. Per 2022 wordt het kalenderjaar
aangehouden en zijn de maandelijkse uitbetalingen gelijk. Boekhoudkundig is er op dit
moment sprake van een fictieve vordering die volgens de richtlijnen van het ministerie
in de begroting is opgenomen.
• Nienke vraagt naar de ventilatie van de schoolgebouwen. Marian geeft aan dat hiervoor
30% rijkssubsidie kan worden aangevraagd. De financiering van de overige 70% verschilt
per gemeente. Harlingen neemt daarvan 35% voor zijn rekening. Waadhoeke draagt
daarin niets bij. Voor Harlingen ligt het ventilatieplan klaar. Voor Waadhoeke geldt dat
daar overal CO2-meters zijn geplaatst. Daar is uit gebleken welke locaties verbetering
behoeven. De uitvoering is in voorbereiding.
• Susan zou aan de begroting graag een kolom ‘gerealiseerd’ toegevoegd zien. Marian
licht toe dat de systematiek van het onderwijs wordt gevolgd. Gegevens van de
realisatie zijn terug te vinden is in de jaarrekening.
Samengevat concludeert Marian dat het CBO goed op koers zit. De liquiditeit is ten opzichte
van vorig jaar verbeterd. De NPO gelden zijn hieraan mede debet. Er zijn geen onverwachte
tegenvallers geweest. De rijksvergoeding is gebaseerd op het leerlingenaantal en daarop is
ook de begroting gebaseerd. Het leerlingenaantal loopt terug. In de begroting wordt daar
rekening mee gehouden.
Gerlinde bedankt Marian voor haar toelichting. Marian logt hierna uit.
b.

Strategisch Plan 2022 (uitkomst enquête Strategisch Plan)
Aan de hand van een schermpresentatie leidt Teo de leden door de eindrapportage van de
monitor 2021, de basis voor het Strategisch Plan 2022. Vragen en opmerkingen daarbij zijn
deze:
• In hoeverre is de missie en visie van het CBO nog actueel. De bijbel als leidraad is wat in
de statuten staat. Er zijn nu echter ook samenwerkingsscholen. De vraag is hoe de
formulering zo kan worden aangepast dat recht wordt gedaan aan de verschillende
stromingen. Judith ziet het antwoord niet terug in punt 1: Missie en Visie en punt 4:
Kernwaarden en Identiteit, twee thema’s die nauw aan elkaar verwant zijn. Theo geeft
aan dat dit nog verder uitgewerkt wordt.
• Op pagina 10 geeft de deuk in de blauwe lijn ‘portfolio’ een vertekend beeld. Bij de input
is dit begrip niet altijd goed geïnterpreteerd.

__________
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• In het diagram ‘kwalificeren, personaliseren, socialiseren’ naar het model Biesta, mist
Rixt het thema subjectificatie. Dit begrip, vertaald als ‘jezelf ontwikkelen als individu’,
wordt geschaard onder ‘personaliseren’.
• Susan vraagt of er een verschil is in de IKC-ontwikkeling tussen de kleinere en de grotere
scholen (pagina 14). Teo vermoedt van niet, de verschillen worden eerder verklaard
door de aanwezigheid van een externe kinderopvang bij de locaties.
• Gerlinde vraagt of de beleidsmedewerkers bij de totstandkoming van het SP worden
betrokken. Teo antwoordt dat zij participeren in de werkgroepen, maar deze niet
aansturen.
• De monitor is terug te vinden in de GMR-tegel.
• De laatste sessie van het SP staat gepland in januari, de verwachting is dat het geheel in
februari kan worden afgerond. Teo verwacht dat de gekozen werkwijze (bottum-up)
bijdraagt aan een levend, breed gedragen plan.
Paraplu boven het geheel is de nieuw geformuleerde pedagogische opdracht, die vertaald
naar onderwijsontwerpprincipes, in de praktijk moeten wortelen. Zo is ‘spelend leren’
bijvoorbeeld een principe waaraan op elke locatie vorm wordt gegeven.
Het afgeronde SP kan in maart voor de agenda van de GMR worden geagendeerd. Bij de
manier van presenteren moet rekening worden gehouden met de dan geldende
coronamaatregelen.
Gerlinde zegt Teo hierna dank voor zijn interessante uitleg.
c.

Functiehuis
Pieter Jan geeft aan dat het nieuwe functiehuis bijna klaar is. De bedoeling is dat de locaties
op basis van hun werkverdelingsplan de functies, gerangschikt naar normen, rechtstreeks
uit het functiehuis halen. Dat hoeft niet meer via het stafbureau.

d.

Samenwerking diverse kernen
Teo geeft aan dat er momenteel een ouderpeiling loopt in Bitgummole voor een
samenwerkingsschool, uitgezet door de MR’en van MooiTaki en Martena. Daarmee werd
gehoor gegeven aan de wens vanuit de bevolking. Het voorlopige resultaat geeft een
positief beeld. De ouderpeiling kwam voor Judith (Bitgummole) als een verrassing. Vanuit
de MR of GMR was zij hierover niet geïnformeerd. Teo noemt dit qua communicatie een
punt van aandacht. Judith zal de komende tijd kennis gaan maken met de MR.
In Menaam komt één nieuwe school. De keuze voor een samenwerkingsschool of twee
scholen onder hetzelfde dak is nog niet bekend. Gesprekken zijn gaande. Teo is al in
gesprek geweest met de MR, in januari volgt overleg met het team.
In Berltsum is een samenwerkingsschool op dit moment niet aan de orde.

e.

Vragen n.a.v. het verslag d.d. 10-11-2021
Sylvia vond de tekst in het formatieplan over de nieuwe bekostigingssystematiek die
het Ministerie OCW wil invoeren per januari 2023 vaag en niet concreet. Pieter Jan licht toe
dat de nieuwe methode gebaseerd wordt op één bedrag per leerling. Er komt een complete
ontschotting, waarbij er geen verschil meer is tussen materieel en personeel. Volgens het
ministerie geeft dat een beter voorspelbaar beeld. De nieuwe systematiek start per 1
februari 2022. 1 februari wordt ook de teldatum. Er komt een overgangsregeling van drie
__________
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jaar. Ten opzichte van de huidige systematiek zou het CBO op dit moment € 180.000,- erop
inleveren.
De bevoorrading van de nieuw te bouwen Poiesz in Berltsum gaat over de weg die ook de
kinderen uit de vlakbij gelegen wijk moeten oversteken; een verkeersonveilige situatie
vinden bezorgde ouders. Teo geeft aan dat de directeuren van de beide scholen bij het
overleg hieromtrent nauw zijn betrokken.
Tot slot meldt Teo dat ouders richting hem op dit moment meer begrip tonen voor de
coronamaatregelen dan voorheen. Hierna loggen Pieter Jan en Teo uit.
5.

Vaststellen verslag GMR d.d. 10-11-2021
Met dank aan de notulist wordt het verslag officieel vastgesteld.

6.

Overige GMR gerelateerde zaken:
a. Terugblik online basiscursus GMR door CNV d.d. 07-12-2021
Gerlinde blikt kort terug op de online basiscursus. Van de GMR namen zijzelf, Rixt, Judith,
Tineke en Jochem Jan hieraan deel. Cursusleider was Matthijs Stemmer. Niet alle MR’en
waren daarbij vertegenwoordigd. De vraag is of en hoe elke MR de behandelde informatie
krijgt doorgespeeld. Dit is een punt om samen over na te denken.
Volgend op deze cursus heeft Rixt de ontvangen GMR gerelateerde informatie in de tegel
gezet. Gerlinde raadt ieder aan deze informatie door te nemen. Feit is dat de rol van de
GMR verandert en de vraag is hoe de GMR hieraan invulling geeft. Besloten wordt dit
onderwerp voor de januarivergadering te agenderen.
b. GMR/IKC raad, nu en in de toekomst
Dit punt wordt nu niet behandeld. Actueel is het wel. Geopperd wordt de CNV bij de
bespreking hierover om advies te vragen.
c. Lijst contactpersonen GMR voor de 17 locaties
Rixt heeft de oude lijst aangepast en in de tegel gezet. Jan staat nu bij Nij Altoena
ingedeeld, hij heeft liever weer de Slotschool. Rixt past dit aan. De 17 locaties zijn over de
14 GMR-leden verdeeld. Voor de zichtbaarheid van de GMR is het aan te raden zo nu en
dan eens kennis te maken met een MR op locatie.

7. Rondvraag
• Terugkomend op het punt 6 oppert Judith de mogelijkheid van een SharePoint met de MR’en op
de locaties. Relevante informatie kan hier op worden gedeeld. GMR-leden kunnen dit
aankaarten bij hun MR.
• Nienke vraagt naar de manier van vergaderen, fysiek, online of een mix. Gerlinde geeft de
voorkeur aan fysiek vergaderen, maar dat moet wel mogelijk zijn. Als fysiek wordt vergaderd,
moet de mogelijkheid tot online aanhaken tot een minimum worden beperkt tot de leden die
écht niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Als idee wordt aangedragen dat in kleine groepjes
bepaalde zaken kunnen worden uitgediept.
• Susan brengt naar voren dat een appgroep voor praktische zaken handig zou zijn. De
meerderheid stemt hiermee in. Gerlinde gaat de groep aanmaken.
• Judith vraagt hoe de agenda voor de GMR vergaderingen wordt bepaald. Dit is op basis van de
zaken die er liggen. Daarnaast komen vanuit het bestuur terugkomende en nieuwe punten,
bijvoorbeeld het Strategisch Plan. Dit wordt voor maart 2022 geagendeerd. Leden mogen ook
altijd zelf punten aandragen via Rixt of Gerlinde.
__________
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8.

Sluiting
Gerlinde zegt ieder dank voor zijn/haar aanwezigheid. Het zou een korte vergadering worden,
maar door de presentatie van de monitor liep deze toch uit. Gerlinde sluit rond 21.50 uur af met
het gedicht ‘Kerstmis’ van Tanja Helderman. Tot slot wenst ze ieder goede Kerstdagen en een
prettige jaarwisseling.
Berltsum, 20 december 2021
Ria Algra

Actie/Memolijst
datum
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021
10-11-2021
10-11-2021

omschrijving
Agenderen rol GMR voor vergadering januari
Doorspelen behandelde cursusinformatie naar
alle MR’en
Vast agendapunt: GMR/IKC-raad
Doornemen GMR informatie in tegel GMR
Advies CNV vragen over combinatie GMR/IKC
Aanpassen lijst contactpersonen (Jan Stok –
Slotschool)
Appgroep GMR aanmaken
Agenderen SP voor vergadering maart
Novemberbrief, wordt deze nog gehanteerd
Vast agendapunt: IKC-vorming

actie
Gerlinde
Gerlinde/Rixt
Gerlinde
Iedereen
Gerlinde
Rixt
Gerlinde
Gerlinde
Teo, via Gerlinde
Gerlinde
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