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Notulen GMR 2021 - 2022 

Locatie   : Basisschool Piet Hein 

Datum   : 29 september 2021   

Voorzitter  : Anno Pander 
Notulist   : Francis Engels (tijdelijk notulist) 
Aanwezig  : Karin Brandenburg (dir. De Zuiderzee), Marije Dohle (ouder De Zuiderzee), Saskia Jansens (lkr. Het Podium),  

  Janneke Zetzema (lkr. Piet Hein), Anno Pander (lkr. Elzenhagen en voorzitter), Edward Koldewijn (ouder Elzenhagen), Olivier (ouder Piet Hein), 
  Suzanne de Bakker (ouder Het Gein), Nikki Chadwick (lkr. Het Gein), Marjolein Kampschreur (digitaal aanwezig, ouder De Zevensprong) 

Afwezig met bericht : Yvonne Grein (lkr. De Zevensprong), Manon van der Garde (ouder Het Podium) 
 

De directeur-bestuurder, Trix Derriks, schuift in de pauze aan. 

 Onderwerp Toelichting Actie 

1. Opening en welkom 
-Vooruitblik agenda 

Opening en welkom 
● De voorzitter heet iedereen welkom. 

 
Bevoegdheden/verschil MR en GMR 
Omdat een aantal leden nieuw is in de GMR, geeft de voorzitter uitleg over de belangrijkste verschillen/bevoegdheden tussen de 
MR en de GMR: 

● In de MR worden zaken besproken die de school aangaan, het aanspreekpunt is de eigen directeur. In de GMR  worden 

bovenschoolse zaken besproken. 

● Communicatie Bestuur/GMR verloopt via de directeur-bestuurder. Deze is bij het tweede deel van de GMR-vergadering 

aanwezig, na de pauze, en communiceert vanuit het bestuur. De directeur-bestuurder maakt geen deel uit van de GMR, 

communiceert wel regelmatig met de voorzitter van de GMR. 

● Het bestuur is opgebouwd uit het toezichthoudend deel van het bestuur (THB) en een uitvoerend bestuurder (directeur-

bestuurder); het zogenaamde “One-tier model”. 

● Een GMR-lid zit namens de school in de GMR maar vertegenwoordigt de school niet. 

● Een GMR-lid kan ook lid zijn van de MR van de eigen school, echter deze combinatie is niet verplicht. 

● Documenten van de GMR zijn te vinden in de Dropbox. 

Vooruitblik agenda 
● De voorzitter meldt dat Trix Derriks, directeur-bestuurder, na de pauze aanschuift. 

 
 

2. (Concept) notulen 
GMR-vergadering, 23 
juni 2021 

 

(Concept) notulen GMR-vergadering d.d. 23 juni 
N.a.v. acties: 

● De openstaande actie “Contact Edward, HRM, Trix over terugdringen ziekteverzuim/ “Edward neemt contact met Trix op” 
staat nog. Als het niet tot een afspraak komt, kan het actiepunt uit het verslag. 

● Overige acties zijn uitgevoerd. 

 
 
Edward 
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Concept) notulen 
Bestuur/GMR-
vergadering, 23 juni 
2021 

 

Goedkeuring notulen: 
● De notulen van 23-06-2021 worden vastgesteld. Francis plaatst ze op de website van ABSA en stuurt ze door naar het 

ABSA- bestuur. 
De voorzitter geeft aan dat het een goede ontwikkeling is, dat de goedgekeurde notulen van GMR en Bestuur worden 
uitgewisseld. De notulen van de bestuursvergadering heeft de GMR al ontvangen. 

 
(Concept)notulen overleg GMR/Bestuur d.d. 23 juni 2021 
N.a.v. acties 

● Actie Anno betreffende “De vraag m.b.t. het terugstorten van de reserves van de scholen naar de Stichting” is nog 

openstaand. 

● Overige acties zijn uitgevoerd. 

Goedkeuring notulen: 
● De notulen van 23-06-2021 worden vastgesteld. 

● Omdat het een verslag betreft van een intern overleg en niet van een reguliere GMR-vergadering, worden ze niet op het 

GMR-deel van de ABSA-website geplaatst. De voorzitter stelt voor dat er onder het verslag van de GMR-vergadering d.d. 

23 juni wordt aangegeven dat belangstellenden contact kunnen opnemen met de directeur-bestuurder over de inhoud van 

de vergadering. 

Omdat het een verslag van twee gremia betreft, neemt Francis hierover eerst contact op met de directeur-bestuurder. 

 
 
Francis 
 
 
 
 
 
 
Anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis 
 

3. Mededelingen ter 
info  
 
 

Mededeling voorzitter 
● Het afgelopen schooljaar kon de thema-avond voor GMR en MR’en vanwege de beperkingen door Covid-19 geen 

doorgang vinden. De voorzitter hoopt dat er dit schooljaar wel een thema-avond georganiseerd kan worden. 

Mededeling Olivier 
● Olivier meldt dat hij tijdelijk namens de Piet Hein bij de GMR aanwezig is. Bij de volgende vergadering zal het vaste GMR-

lid Monique Wigman de oudergeleding van de Piet Hein vertegenwoordigen. 

Besluit: 
Het voorstel om bij volgende vergaderingen eventuele mededelingen in de agenda op te nemen wordt aangenomen. Dit is 
tijdbesparend. Actie: Pre-GMR 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre-
GMR 

4. Afvaardiging GMR 
naar BAC 
 
 
 
 
 
 
 

Afvaardiging benoemingsadviescommissie (BAC) voor nieuw te benoemen directeur-bestuurder 
Introductie voorzitter 

● Trix Derriks blijft aan als tijdelijk directeur-bestuurder tot er een nieuwe directeur-bestuurder is. 

● Het bestuur heeft de GMR gevraagd om één lid af te vaardigen voor de BAC. 

● Een wervings-en selectiebureau ondersteunt ABSA bij de procedure. 

● De voorzitter wil bij het voorbereidend gedeelte, waarbij input wordt gegeven voor het profiel van de nieuwe directeur-

bestuurder, twee of drie GMR-leden afvaardigen. Op het moment dat de sollicitatieprocedure van start gaat, kan een van 

hen in de BAC zitting nemen. 
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 ● Personen die na deze fase in de BAC zitting hebben, zijn vrij van ruggespraak. Dit betekent dat men het recht heeft een 

besluit te nemen, zonder daarover eerst met de achterban overleg te plegen. 

 
Ingekomen e-mail van de Zuiderzee, gericht aan de voorzitter: 
Samenvatting e-mail: De GMR-leden van de Zuiderzee vragen zich af of het nu misschien te vroeg is voor sollicitatiegesprekken 
voor een nieuwe directeur-bestuurder. 
De voorzitter stelt voor tijdens deze vergadering wel afspraken te maken over de afvaardiging en dit punt later in de agenda te 
bespreken. (De notulist heeft de discussie, die na agendapunt 5 plaatsvond, voor de duidelijkheid onder dit kopje opgenomen): 
 
Inbreng Zuiderzee: 
GMR-lid van de Zuiderzee had niet het gevoel, dat er na de bijeenkomst op 8 september jl. met Monika de Waal, 
procesbegeleider bestuurlijke continuïteit, duidelijkheid is geschapen. Zij heeft het gevoel dat er nog veel losse eindjes zijn. 
De GMR-leden van de Zuiderzee vragen zich af of het nu niet te vroeg is voor sollicitatiegesprekken. Is het niet beter om de 
veranderingen bij ABSA (one-tier/ two-tier) en in het onderwijsveld in Amsterdam af te wachten en eerst daarover beslissingen te 
nemen? Moeten we niet eerst ‘out of the box’ denken en alle opties bespreken? Dan kan het profiel van de nieuwe directeur-
bestuurder daarop worden afgestemd. 
Reactie van de voorzitter op bovenstaande: 
Alleen al om organisatorische reden is het noodzakelijk dat de sollicitatieprocedure volgens planning van start gaat. Trix Derriks is 
interim directeur-bestuurder en zal op termijn haar functie overdragen. Een nieuwe directeur-bestuurder is nodig voor de 
continuïteit binnen ABSA. 
De GMR is in de gelegenheid om mee te denken. Ze heeft zitting in de BAC en wordt meegenomen in het proces met Monika de 
Waal. 
 
Afvaardiging GMR bij het voorgesprek m.b.t. input profiel 

● De volgende GMR-leden melden zich hiervoor aan: Nikki Chadwick (lkr. Het Gein), Edward Koldewijn (ouder Elzenhagen), 

Anno Pander (lkr. Elzenhagen en voorzitter). 

 

Afvaardiging GMR voor de BAC 
● Anno acht het niet verstandig dat hij vanuit zijn rol als voorzitter in de BAC plaatsneemt. Er wordt besloten dat Nikki en 

Edward, nadat het voortraject is afgerond, in overleg besluiten wie van hen in de BAC plaats gaat nemen. 

5. Expertgroep 
financiën GMR 
 
Organiseren thema-
avond GMR/MR 

N.a.v. document “Pijnpunten communicatie Bestuur - GMR & aanpak komende tijd” 
 
Samenstellen “Expertgroep financiën GMR” 
Introductie door de voorzitter:  

● Volgens nieuwe wetgeving heeft de GMR vanaf 2021 geen adviesrecht meer maar instemmingsrecht m.b.t. de begroting 

en de jaarrekening. Vraag vanuit de GMR: Geldt dit ook voor de MR-en? Actie Anno om dit uit te zoeken. 

● Trix Derriks (dir. bestuurder), Marc Eecen (THB), Marjolein Kampschreur (GMR) en Jurgen (Groenendijk) stellen een 

“financieel stappenplan” op. De wens is dat alles in januari 2022 gereed is en instemming van de GMR op de hoofdlijnen 

 
 
 
 
 
Anno 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg
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van de begroting kan hebben plaatsgevonden voor januari 2022, wanneer de begroting klaar moet zijn. Actie Trix: 

mogelijke data afstemmen. 

Samenstellen “Expertgroep financiën GMR” 
Besluit: De samenstelling wordt als volgt; Marjolein Kampschreur en tevens aanvoerder van de expertgroep, Manon van der 
Garde en Justin Pilgram (extern want geen lid van de GMR) als adviseur van de “expertgroep financiën van de GMR”.  
Over het onderwerp “wat door de scholen of bovenschools wordt bekostigd” moet nog helderheid worden gegeven tussen bestuur 
en directies. 
Een van de GMR-leden adviseert de expertgroep om in overweging te nemen een expert in te huren van de VOO (Vereniging 
voor Openbaar Onderwijs). 
 
Organiseren thema-avond GMR/MR 
Dit onderwerp is, gezien de tijd, niet meer besproken. Actie Pre-GMR: agenderen voor volgende vergadering. 
De datum van de thema-avond is al opgenomen in de jaarkalender. 

Trix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre-
GMR 

6. Update bestuur  
- (Trix Derriks, dir. 
bestuurder)  
 
 
 
 

Mededelingen/stand van zaken vanuit het bestuur door Trix Derriks 
De voorzitter heet Trix Derriks welkom. 
 
Introductie directeur-bestuurder 
Trix geeft een korte procesbeschrijving van het traject met Monika de Waal en het aandeel van de GMR daarin: 
In de periode van de vorige directeur-bestuurder was fase 1 voornamelijk oriënterend. Nu zitten we al geruime tijd in fase 2, de 
vervolgfase. In deze professionaliseringsfase is duidelijk geworden dat ook de GMR hierin een rol moet spelen. 
 
Presentatie vier (voorgenomen) besluiten van het bestuur 

1. M.b.t. voorgenomen besluit overstap van “one-tier naar two-tier bestuur” 

Trix geeft aan dat het bestuur op basis van de zelfevaluatie tot dit voorgenomen besluit is gekomen. Het besluit houdt in 

dat de directeur bestuurder volledig mandaat heeft. Hij/zij wordt werkgever van alle ABSA-medewerkers, de Rvt is de 

werkgever van de bestuurder.  

Trix staat van harte achter dit besluit vooral omdat het bij een kleine stichting als de onze belangrijk is dat de directeur-

bestuurder zelfstandig besluiten kan nemen. Hiervoor is een directeur-bestuurder nodig met een stevige achtergrond op 

diverse gebieden. 

 

2. M.b.t. Pride Valley 

             Het bestuur heeft besloten om het project Pride Valley stop te zetten. De belangrijkste redenen zijn: 
● V.w.b. de kavel: De toegekende kavel komt pas in 2025 beschikbaar terwijl de beoogde startdatum staat op augustus 

2023. Deze startdatum kan met 1 jaar worden verschoven naar augustus 2024 met een uitstelaanvraag bij de gemeente. 

De school zou dan tijdelijk gehuisvest worden wat moeilijk is te realiseren op een bouwterrein. 

● V.w.b. het aantal leerlingen: De gebiedsontwikkeling (huizen, bedrijven) is later voltooid dan de start van de school in een 

tijdelijke huisvesting. Het verwachte aantal leerlingen wordt vertraagd; als er geen huizen worden gebouwd, is er ook geen 

garantie voor het benodigde aantal leerlingen. 
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● V.w.b. de financiële risico’s: 

Bovengenoemde vertragingen houden een groot financieel risico in.  

Ook nu bovengenoemde argumenten bij nader inzien lijken mee te vallen, heeft het bestuur toch besloten om een 

streep te zetten door het Pride Valley project. Het belangrijkste argument hiervoor zijn de ontwikkelingen rond de 

interne organisatie. Denk hierbij aan het proces met Monika de Waal; verandering van besturing, bestuurswisseling. Hier 

moet de komende periode veel aandacht en energie naar uitgaan. 

● V.w.b. de communicatie met de initiatiefgroep IG “Pride Valley”: 
Het bestuur heeft het besluit om te stoppen vorige week, tijdens de bestuursvergadering, meegedeeld en uitgelegd aan twee 

afgevaardigden van de IG. Zij waren, heel begrijpelijk, teleurgesteld. Het bestuur ziet het als haar morele verplichting om 
de IG te steunen en te kijken wat er nog voor hen mogelijk is. Het bestuur heeft er officieel geen bemoeienis meer mee 
maar Trix kan proberen te kijken of een ander schoolbestuur belangstelling heeft voor dit project. 
 

3. M.b.t. werving- en selectie nieuwe directeur-bestuurder 

- Trix heeft met drie werving- en selectiebureaus gesprekken gehad en offertes opgevraagd. Een van de drie zal het 
traject dan gaan begeleiden. Het schijnt niet eenvoudig te zijn om een goede bestuurder te vinden. Dit is mede een 
reden om een bureau in te schakelen. 

- Op basis van de gesprekken wordt, met ondersteuning van het bureau, een profiel opgesteld voor de nieuwe 
directeur-bestuurder. Hierbij worden GMR, bestuur en het DO betrokken. 

- Trix deelt verder mee dat het bestuur haar heeft gevraagd om aan te blijven tot er een nieuwe directeur-bestuurder is. 
Dat zal naar verwachting maart/april zijn. 

 
4. M.b.t. aftreedrooster bestuur 

- Het bestuur gaat binnenkort een aftreedrooster opstellen. Er zijn in 2021-2022 drie mutaties. Een bestuurslid treedt in 
maart 2022 af en een in augustus 2022. De bestuurder die was benoemd om het project “Pride Valley” te begeleiden, 
heeft besloten af te treden. Nu dit project is stopgezet, is er voor hem geen reden meer om aan te blijven.  

 
Vragen/opmerkingen vanuit de GMR aan de directeur-bestuurder, Trix Derriks 

1. M.b.t. voorgenomen besluit overstap van “one-tier naar two-tier bestuur” 

● De GMR-leden reageren positief op het voorgenomen besluit van het bestuur. Enkele reacties: verstandig, efficiënt, blij 

met de stap, komt ten goede aan de snelheid van besluitvaardigheid. 

Een lid geeft aan dat ook een “one-tier model” goed kan werken, maar dan alleen als alle bestuurders steeds beschikbaar 

zijn. Gezien onze situatie met vrijwilligers als bestuurders past het two-tier model beter. 

             Besluit/afspraak: De GMR staat achter het voorgenomen besluit van het bestuur. Wanneer aan de orde, zal de vraag om 
             advies te geven officieel worden voorgelegd. 
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2. M.b.t. Pride Valley 

● De GMR-leden zijn unaniem van mening dat het een verstandig besluit is van het bestuur het project stop te zetten. 

Enkele reacties: een opluchting, de meest stabiele oplossing, blij dat het niet doorgaat, fijn dat Trix zorgt voor een goede 

overdracht naar de initiatiefgroep. 

● Een van de leden vraagt zich af hoe het komt dat er pas in juni jl. helderheid was over de situatie rondom Pride Valley. 

Met andere woorden “Welke conclusie er is gemist?”. Trix antwoordt dat voortschrijdend inzicht en het ophalen van 

informatie van de gemeente van invloed is geweest op het proces. 

● Op de vraag of dit traject ABSA geld heeft gekost, antwoordt Trix dat dit, behoudens een zeer kleine uitgave, niet het 

geval is. 

● Op de vraag hoe de kwartiermaker heeft gereageerd, antwoordt Trix dat hij achter het besluit staat. 

● Vraag m.b.t. de positie van het bestuurslid, dat was benoemd om dit project te begeleiden: Trix geeft aan dat hij door 

omstandigheden veel bestuursvergaderingen heeft gemist en besloten heeft af te treden aangezien er geen koppeling 

meer is met het traject. 

● Vraag: “Wat is de rol van de GMR later in het proces wanneer er nieuwe statuten moeten worden opgesteld?” Trix; “Dit 

gaat via de notaris. De GMR wordt op een later moment geïnformeerd wanneer hierover meer duidelijk is.”  

 

3. M.b.t. werving- en selectie nieuwe directeur-bestuurder 

- Geen vragen en/of opmerking. 
 

4. M.b.t. aftreedrooster bestuur 

● De voorzitter geeft kort enige uitleg over het verschil m.b.t. de benoemingsprocedure en aftreedprocedure tussen 
een vereniging en een stichting. 

● De GMR-leden nemen kennis van de informatie over het aftreedrooster. 
● De voorzitter vindt het belangrijk dat ook de GMR t.z.t. aandacht schenkt aan een mooi afscheid van de 

betreffende bestuursleden. 
7. W.v.t.t.k./ Rondvraag 

 
 
 
 
 

Rondvraag: 
● Edward Koldewijn vindt de door de directeur-bestuurder toegelichte vier punten (zie agendapunt 6) een mooie 

ontwikkeling binnen ABSA. Hij bedankt de directeur-bestuurder, Trix Derriks, voor de slagvaardigheid. 

● Olivier vraagt zich af of de ouders van de ABSA-scholen geïnformeerd moeten worden over de nieuwe ontwikkelingen. 

Trix geeft aan dat de notulen van de GMR-vergaderingen openbaar zijn en worden gepubliceerd op de website van 

ABSA. Er zal zeker een moment komen dat er uitgebreidere informatie komt. 

 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inspanning en sluit de vergadering. 

 
 

 
N.B. Het verslag van de vergadering GMR/Bestuur d.d. 23 juni 2021 is niet gepubliceerd op de website omdat dit geen reguliere GMR-vergadering betreft. 
Mochten er vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de directeur-bestuurder Trix Derriks. E-mailadres: trixderriks@absascholengroep.nl 
 

mailto:trixderriks@absascholengroep.nl

