Verslag
van de vergadering GMR van CBO Noardwest Fryslân,
donderdag 27 mei 2021, 21.00 uur in het Baken in Harlingen
Aanwezig namens de GMR oudergeleding:
Sijtze Sijens, Willy Boschma, Jan Stok, Nienke Vogel, Susan van der Werf, Klara Bos, Gerlinde van der
Meij
Aanwezig namens de GMR personeelsgeleding: Marijke Bloembergen, Nynke Adema, Tietsje
Werkhoven, Rixt Sprietsma
Notulist:
Ria Algra
Afwezig met kennisgeving: Roxanne Feikema (personeelsgeleding), Matzen Rinsma
(personeelsgeleding), Sylvia Stoelinga (personeelsgeleding)
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Sijtze opent de bijeenkomst, die aansluit op de gezamenlijke vergadering van GMR en RVT. Er is geen
agenda; enkele punten die de vorige vergadering zijn blijven liggen komen nu ter tafel.
Verslag vergadering d.d. 26 april 2021
Ria heeft het verslag rondgestuurd. Er zijn geen reacties op ontvangen, wat inhoudt dat het verslag
definitief is. Ria stuurt het verslag nogmaals rond onder weglating van ‘concept’. Zij vraagt de
aanwezigen hun naam te koppelen aan het e-mailadres, als hieruit niet blijkt bij wie het hoort.
Opgemerkt wordt dat de getoonde verslagen van de GMR op de website niet up-to-date zijn. Sijtze
zal het stafbureau hierop attenderen.
IKC-raad / GMR
Een lid van een IKC-raad (kinderopvang) kan in principe niet plaatsnemen in een GMR. Dat geldt
eveneens voor een personeelslid van de kinderopvang. Hij/zij kan niet beslissen over een onderwijs
gerelateerde materie. Er is nog steeds sprake van een scheiding tussen deze twee instanties. Voor
het deel kinderopvang is er nog niet iets overkoepelends geregeld. De persoon die zich eerder bij Rixt
meldde met een vraag in deze richting, is ook ouder van een kind op school. Als ouder is zitting in de
GMR wel mogelijk. Richting betreffende ouder houdt Rixt dit onderwerp nog even in de wachtkamer.
In een speciale cursusmodule wordt deze materie toegelicht. Hiervan kan ook de GMR gebruik
maken.
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Tegel GMR
De online tegel is niet voor iedereen vindbaar, zo blijkt ook uit een ter plekke uitgevoerde, vergeefse
zoektocht ernaar op het digibord van Marijke. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap voor
kostbare vrijwilligers zal Sijtze er bij het stafbureau op aandringen dat de vergaderstukken per e-mail
richting de GMR-leden blijven gaan.
Vacatures GMR
Jochem Jan Zijlstra (ouder) van Dronryp heeft zich spontaan aangemeld als kandidaat voor de GMR.
Hij zit voor het CDA in de gemeenteraad en wil via de GMR ook een positieve bijdrage leveren aan
CBO Noardwest Fryslân. De vergadering reageert hierop positief.
Hoewel je als ouder en niet voor een school in de GMR zit, valt wel op dat Jochem Jan, naast Gerlinde
en Matzen, de derde persoon uit Dronryp zou zijn. Versterking vanuit het oosten zou mooi zijn. Jan
geeft aan dat hij de vacature tot nu toe nog niet op het ouderportaal heeft kunnen vinden. De vraag
is of en hoe kandidaten vanuit de MR’s kunnen worden geënthousiasmeerd. Tietsje geeft aan dat
vanuit Minnertsga deze keer geen aanmeldingen mogen worden verwacht. Dit vanwege het vele
werk dat de beoogde fusie met zich meebrengt.
Besloten wordt het volgende:
• Rixt stuurt de vacaturetekst voor nog één ouder en één leerkracht naar de directeuren, met
het verzoek de oudervacature door te plaatsen naar het ouderportaal.
Als er binnen 14 dagen geen respons komt, dan persoonlijk de boer op gaan:
• Gerlinde benadert dan de Swirrel (Britsum) voor beide vacatures;
• Susan de Toermalijn (Franeker) voor beide vacatures;
• en Rixt benadert Tim (Mooitaki) voor beide vacatures.
Menukaart
Sijtze geeft aan dat de MR beslist over de menukaart, de GMR heeft daar geen rol in. Voor een
effectief gebruik van de menukaart schijnt er ondersteunend materiaal beschikbaar te zijn.
IKC-vorming
Rixt vraagt naar de koers van het bestuur met betrekking tot de IKC-vorming stichtingbreed. Niet alle
locaties bieden dit aan. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de eerste vergadering na de
vakantie.
Voorzitter GMR
Gerlinde gaat nog met Sijtze bespreken of zij de voorzittershamer van Sijtze kan overnemen. Gerlinde
aarzelt nog, naar eigen zeggen is tijdsbewaking niet haar sterkste punt. De anderen vinden dit geen
belemmerende factor. Wordt vervolgd.
Laatste bijeenkomst dinsdag 29 juni 2021
Voor de laatste GMR-vergadering van dit seizoen staat dinsdag 29 juni in de agenda. Dit belooft, net
als de twee voorgaande jaren, een gezellig samenzijn te worden in de tuin van Gerlinde. Op het
menu zullen geen inhoudelijke zaken staan. De vergadering vindt het niet nodig om voor deze datum
nog een reguliere vergadering te houden. Wat er ligt kan over de zomervakantie heen worden getild.
Voor 29 juni wordt ook Teo uitgenodigd.
Sluiting
Sijtze dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Daarna sluit hij de vergadering.
__________
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Berltsum, 1 juni 2021
Ria Algra, notulist

•
•
•
•
•
•

Actie/besluitenlijst
Ook tussentijdse beslissingen GMR vastleggen en communiceren, onder andere op de website.
Overleg Sijtze/Gerlinde over voorzittersrol.
Verhouding / Samenwerking IKC-RAAD – GMR. Ter voorbereiding heeft Sijtze zich laten
informeren door CNV-contact; Pieter Jan informeert bij andere organisaties.
Agenderen voor na vakantie: koers bestuur m.b.t. IKC-vorming stichtingbreed.
Sijtze meldt aan stafbureau dat leden GMR stukken via de mail willen blijven ontvangen.
Sijtze meldt aan stafbureau dat verslagen GMR op de website niet up-to-date zijn.
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