Notulen GMR
CBO Noardwest Fryslân
29 juni 2022, aanvang 19.30 uur
IKC It Anker, Dronryp

Voorzitter:
Notulist:

G.W. van der Meij
G.F.Y. Attema

Aanwezig :
✓ Teo de Groot, CBO-NWF
✓ Geertje Attema, CBO- NWF (notuliste)
Aanwezig namens GMR oudergeleding:
✓ Gerlinde van der Meij (Voorzitter) (IKC de Twirre)
✓ Nienke Vogel (IKC Eben Haezer)
✓ Susan van der Werf (IKC de Toermalijn)
✓ Jan Stok (IKC de Slotschool)
✓ Jochem Jan Zijlstra (IKC de Staetlanskoalle)
✓ Willy Boschma (IKC de Flambou en IKC de Skeakel)
Aanwezig namens de GMR personeelsgeleding;
✓ Roxanne Feikema (IKC de Noordster)
✓ Sylvia Stoelinga (IKC de Syl)
✓ Nynke Adema (IKC It Iepen Finster)
Afwezig:
- Rixt Sprietsma (IKC de Korendrager, IKC Mooitaki en IKC Prins Johan Friso)
- Marijke Bloembergen (IKC de Fugelsang, IKC het Baken)
- Tineke Hansen (IKC de Swirrel)
- Matzen Rinsma (IKC It Anker)
- Judith de Bock
1)

Opening , mededelingen en vaststelling agenda
Gerlinde opent de vergadering. Ze heet iedereen welkom, ook een welkom voor Geertje
Attema. Zij notuleert deze vergadering.
Judith Bock stopt met de GMR, ze vindt het wel erg leuk om met identiteit bezig te zijn. Als
we hier mee bezig gaan mogen we haar benaderen.

2)

Vaststellen Agenda
- Roxanne geeft aan dat ze een vraag van een IB’er (IKC Prins Johan Friso) heeft. We
behandelen deze vraag later in de vergadering.

3)

Mededelingen
o Geertje Attema stelt zich kort voor.
o Teo informeert de GMR inzake de situatie omtrent Pieter Jan. Hij houdt de GMR op
de hoogte.
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Sylvia Stoelinga blijft in de GMR voor een tweede termijn. In tegenstelling tot wat er
in de vorige notulen en het rooster van aftreden staat, bleek zij tot nu toe 1 termijn
in de GMR te hebben gezeten. Sylvia blijft ook werkzaam op IKC de Syl als intern
begeleider.
Willy Boschma geeft aan dat ze een gesprek heeft gehad met Sarah Walburg en Griet
Eisma van de RvT. Dit was een positief gesprek en Willy zal dan ook na de zomer
toetreden in de RvT. Willy stopt per komend schooljaar dan ook met de GMR.
Gefeliciteerd!
Roxanne wordt vanaf komend schooljaar de nieuwe secretaris van de GMR en neemt
het stokje over van Rixt, die hierna nog één jaar in de GMR zitting heeft.

4)

College van Bestuur
o Op 17 mei 2022 was de aftrap van het Strategisch plan. Het was een mooie avond in
de Koornbeurs. Fijn dat er ook mensen aanwezig waren vanuit de GMR.
o Grondslag strategisch plan; afgelopen week is er een gesprek geweest met collega’s
van één van de locaties. Er was ter ore gekomen dat de nieuwe bestuurder de
christelijke identiteit aan de kant zou willen schuiven. Dit is absoluut niet het geval.
Er moet getracht worden om tot één formulering te komen. Dit is tot op heden niet
gelukt. Het is niet de bedoeling om af te stappen van de christelijke identiteit. Als we
kijken naar de grondslag in de statuten is het goed om tot een andere definiëring te
komen. Na overleg met Raad van Toezicht is er besloten om een bredere werkgroep
samen te stellen met daarin ook oudergeleding van de GMR, MR, personeel etc. Het
is belangrijk om hier goed over na te denken. De GMR adviseert om dit punt mee te
nemen in de tevredenheidsenquête. Kiezen ouders/verzorgers van een school op
basis van identiteit en/of andere redenen?
o Vacatures directie; Teo is blij om mee te delen dat Rudolf de Vreeze de nieuwe
directeur bij IKC Eben Haezer. Margriet Visser wordt de nieuwe directeur voor
IKC de Twirre. Op IKC de Noordster en IKC de Slotschool, waar Margriet ook directeur
is, krijgt zij ondersteuning van Lotte Faber en bij IKC de Twirre van Geartsje Stok.
Zoals al bekend was, wordt Vincent Achterberg, per augustus 2022, de nieuwe
directeur van IKC het Anker en Brenda Oostra wordt directeur bij IKC Mooitaki.
o Nieuwe statuten GMR: er was niet genoeg voorbereidingstijd om deze nu uitvoerig
te bespreken. Dit zal op de eerstvolgende vergadering in het nieuwe schooljaar
plaatsvinden. Verus heeft deze statuten vernieuwd.
Gerlinde merkt op dat in deze statuten de IKC raad nog ontbreek. Teo geeft aan dat
dit nog echt een grijs gebied is, Verus geeft dit ook aan.
De GGD is geen voorstander van een samengestelde raad (Kinderopvang/school).
Samen vergaderen in het begin van de vergadering en bij besluiten uit elkaar? Advies
van Teo is om door te gaan met de samengestelde raad tot er meer landelijke
duidelijkheid is.

5)

Vergaderschema
De RvT heeft de vergaderingen opgeschaald, daarmee is het totaal aantal vergaderingen
gegroeid. Wat zijn de verwachtingen van de GMR?
Hoe zien we de rol van de secretaris van de GMR? Wie notuleert de vergaderingen?
Niet iedereen heeft het gewijzigde vergaderschema ingezien. Wel wordt opgemerkt dat de
vergadering voor, in de week voor de kerstvakantie, waarschijnlijk komt te vervallen. We
komen voor de GMR dan op 7 vergaderingen totaal. Dit aantal laten we eerst staan. De
inhoud en werkverdeling komt later in de vergadering aan bod. Het is belangrijk om de
verwachtingen af te stemmen.
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6)

Vraag IB’er
De IB’ers hebben een nieuwsbrief ontvangen. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de
zorgstructuur veranderen. Dit bericht overviel de IB’ers en directeuren. Is dit punt ook op de
agenda van de GMR geweest? Is het een verandering van het beleid?
Communicatie via een nieuwsbrief was niet de juiste beslissing.
De situatie is toegelicht tijdens de bijeenkomst van de IB’ers. CBO NWF wil meer eigen
expertise gebruiken. Klaske Homsma is hier een voorbeeld van, zij heeft veel kennis van het
Jonge Kind. Wat voor expertise hebben we zelf in huis? Tot nu toe waren we afhankelijk van
de expertise van EC Briljant, we overigens erg tevreden over zijn.
De samenwerking met EC Briljant blijft bestaan, voor zover we hun expertise nodig hebben.
Ook de lopende trajecten blijven bestaan. Het heeft geen gevolgen voor leerlingen en
leerkrachten. Financieel gezien heeft dit positieve gevolgen voor CBO NWF, omdat we meer
eigen personeel in gaan zetten. Er wordt gevraagd of dit punt officieel via de GMR had
gemoeten? Het heeft een invloed op de zorgstructuur. Qua communicatie richting de IB’ers
had het duidelijker gekund. De GMR wil graag de volgende keer advies op dit soort punten.

7)

Notulen vergadering d.d. 11 mei 2022
o punt 7; rooster van aftreden. Zoals eerder genoemd blijft Sylvia wel herkiesbaar voor
2e termijn. En blijft met ieders goedvinden voor het 2e termijn.
o Actielijst; novemberbrief, voordracht kandidaat RvT en de agenda 22-06-2022
kunnen van de actielijst worden verwijderd.
Teo dankt iedereen voor de samenwerking in het afgelopen jaar. En verlaat hierna de
vergadering.

8)

Vervolg GMR; nu en in de toekomst
Tijdens de vorige vergadering is er in klein gezelschap de diepte ingegaan via de
Retrospectieve methodiek. Nienke licht dit kort toe.
De volgende punten zijn de vorige keer aan de orde gekomen;
o Niet iedereen heeft ingestemd om in de Sharepoint – tegel te werken. Er zijn leden
die de stukken graag op papier willen ontvangen. Marijke en Roxanne zorgen
hiervoor.
o Punten waar de GMR mee in moet stemmen moeten 2 maanden van te voren
gedeeld worden
o Er moet een planning worden gemaakt die gekoppeld wordt aan de jaarplanning.
o Je hebt genoeg leestijd nodig.
o Gerlinde mist de expertise, moet het partnerschap weer verlengd worden met CNV?
o Het is belangrijk dat de basis moet op orde. We gaan niet ons richten op verdieping.
o De GMR en MR moeten ook 2x bij elkaar zitten volgens de staten. Op dit moment
doen we dit nog niet.
o Vanuit elke IKC moet een contactpersoon voor de GMR zijn.
Gerlinde, Roxanne, Teo en Geertje plannen, begin van het nieuwe schooljaar, een afspraak
om de werkwijze goed af te stemmen.

9)

Overige GMR gerelateerde zaken;
o Rooster van aftreden GMR en vervanging; Sylvia Stoelinga gaat een tweede termijn.
Gerlinde past dit aan.
o Vacatures GMR – leden per school 2022-2023; Gerlinde, Roxanne en Rixt pakken dit
punt verder op. Gaan we actief werven? We zijn op zoek naar 2 ouders die een
nieuwe termijn beginnen en 1 ouder die in eerste instantie de termijn van Willy
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overneemt tot zomer (2023) Willy noemt iemand vanuit de MR in Sexbierum die dit
mogelijk zou willen en kunnen oppakken. Gerlinde zal deze persoon benaderen.
Partnerschap CNV: Het partnerschap is weer voor een jaar verlengd. Er is ook een
optie beschikbaar dat er 10 uren, op afroep, voor de MR-en beschikbaar is. Gerlinde
bespreekt dit met Teo.
Communicatie met de MR-en; Voor IKC de Toermalijn en IKC Staetlansskoalle is er
geen contactpersoon. We moeten dit punt in september 2022 oppakken en opnieuw
verdelen.

10)

Afscheid GMR leden
Susan en Willy nemen afscheid. Gerlinde en Nienke bedanken hen beide met een blomke
voor hun jarenlang inzet!Van Judith wordt buiten de vergadering nog officieel afscheid
genomen.

11)

Rondvraag
o Ria Algra, is met de komst van Geertje gestopt met notuleren. We nemen op een
later tijdstip afscheid van haar.
o Jan Stok geeft aan dat hij/GMR niet in heeft gestemd met Geertje Attema als
notuliste en vraagt hoe dit precies tot stand is gekomen. Ook gezien mogelijke
belangenverstrengeling, komt de onafhankelijkheid niet in geding? Gerlinde en
Roxanne pakken dit punt zo snel mogelijk op.

12)

Sluiting door Gerlinde van der Meij
Gerlinde bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Actielijst

29-06-2022
29-06-2022

Gerlinde/Teo

29-06-2022
10-11-2021
15-12-2021

Partnerschap CNV, extra uren voor MR?
Contactpersoon MR IKC de Toermalijn en IKC de
Staetlansskoalle
Wie notuleert de GMR vergaderingen?
Vast agendapunt; IKC vorming
Vast agendapunt; GMR/IKC-raad

29-06-2022
29-06-2022
29-06-2022

Vernieuwde statuten, volgende vergadering
Verwachtingen secretariaat afstemmen
Lijst van aftreden bijwerken

Allen
Gerlinde/Roxanne
Gerlinde

Gerlinde/Roxanne/Teo
Gerlinde
Gerlinde
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