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Notulen GMR 2021 - 2022 

Locatie   : Piet Hein 

Datum   : 9 maart 2022   

Voorzitter  : Anno Pander 
Notulist   : A.Mahadew(bestuursondersteuner) 
Aanwezig  : Anno Pander(lkr. Elzenhagen en voorzitter), Karin Brandenburg (dir. de Zuiderzee), Saskia Jansens (lkr. Het Podium), Manon van der Garde (ouder het Podium), 

  Janneke Zetzema(lkr Piet Hein), Marjolein Kampschreur(ouder de Zevensprong),Suzanne de Bakker (ouder Het Gein),  
  Nikki Chadwick (lkr. Het Gein) 

Afwezig met bericht : Monique Wigman(ouder Piet Hein),Yvonne Grein(lkr. de Zevensprong), Edward Koldewijn(ouder Elzenhagen), Nikki Chadwick(lkr. Het Gein)  
  Marije Dohle(ouder de Zuiderzee) 

 
De directeur-bestuurder, Trix Derriks, schuift aan vanaf agendapunt 3 

 

 Onderwerp Toelichting 

1. Opening en welkom 
-Vooruitblik agenda 

Opening en welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom.  

Het wordt een rustige vergadering met de focus op de GMR/MR bijeenkomst. 

Vooruitblik agenda 
● Rondje scholen; 

● Thema GMR/MR bijeenkomst. 

2. (Concept) notulen 
GMR-vergadering,  
27 januari 2022 

(Concept) notulen GMR-vergadering d.d. 27 januari 2022 
N.a.v. acties: 

● Afspraak tijdens de vergadering: de actiepunten worden apart vermeldt in een actie- en besluitenlijst, deze is terug te 

vinden in de Dropbox. De bestuursondersteuner streeft er naar om de conceptnotulen binnen een week voor te leggen 

aan de voorzitter, na goedkeuring voegt zij de conceptnotulen toe aan de Dropbox; 

● T.a.v. voordracht kandidaat RvT door de GMR: Yvonne zoekt uit  wat de voordelen zijn voor de GMR, wanneer zij een 

bindend voordracht doen. I.v.m. de afwezigheid van Yvonne komt dit punt tijdens de volgende vergadering aan de orde; 

● Bewaking bespreekpunten (m.b.t. de begroting/financiën) en aandachtspunten voor de nieuwe Vz. CvB: afgesproken is 

dat deze punten op de actie- en besluitenlijst worden toegevoegd, Asha zal deze punten bewaken. 

De vraag is of twee punten m.b.t. de financiën nog voor de zomer opgepakt kunnen worden, zoals toegezegd door het 

huidige bestuur.  
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Vaststellen notulen: 

● De notulen van 27-01-2021 worden vastgesteld. De bestuursondersteuner plaatst ze op de website van ABSA en stuurt 
ze door naar het ABSA-bestuur. 

3. Mededelingen door 
de voorzitter 
 
 

Jaarverslag 2021-2022 
De voorzitter is gevraagd om het jaarverslag te schrijven, hiervoor heeft hij input nodig van de GMR-leden. 
Hoofdlijnen: 

● In januari 2021 is Trix Derriks aangetreden als interim directeur-bestuurder; 

● Professionalisering ABSA met Monica de Waal; 

● De GMR heeft stevige gesprekken gevoerd met het bestuur over o.a. de communicatie en financiën; 

● Zelfreflectie bestuur; 

● Zaken zijn gezamenlijk opgepakt en concreet gemaakt; 

● Er was sprake van een stijgende lijn; 

● Roerige tijden. 

Meerdere thema’s zijn terug te vinden in de notulen van het afgelopen schooljaar. 
 
Voortgang werving en selectie twee nieuwe leden RvT: 
Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met zes kandidaten, waarvan er uiteindelijk drie zijn geselecteerd voor een tweede 
gesprek. Voor dit tweede gesprek is de voorzitter gevraagd om deel te nemen als GMR-lid. 
De GMR-leden zijn tijdens de vorige vergadering akkoord gegaan met deze aanpak (n.a.v. mail Vz 25-01-22). 
Bij het tweede gesprek waren verder aanwezig, Irene Harmsen (vz bestuur) en Marc Eecen (bestuurslid). De bestuursleden en de 
voorzitter van de GMR hebben na dit tweede gesprek een advies uitgebracht richting het bestuur. Dit advies is overgenomen. 
De twee nieuwe leden zijn: Janine Breij (ouder Piet Hein) en Imre den Breejen (ouder Elzenhagen). De voorzitter is blij, dat er 
(weer) verschillende scholen worden vertegenwoordigd door ouders in het bestuur / de RvT.. 
 
Vanuit de GMR wordt gevraagd of deze twee nieuwe leden voldoen aan de opgestelde profielen? 
Een toezichthouder voldoet aan het juridisch profiel, de andere heeft raakvlakken op het gebied van onderwijs. Deze laatste 
persoon is erg enthousiast en betrokken. Beide leden hebben beroepsmatig ervaring als toezichthouder. 
 
Toelichting procedure L11: 
De voorzitter licht toe waarom de GMR betrokken is bij de BAC van de L11. ABSA deed mee aan de pilot, die voorafging aan de 
invoering van de LB functie, nu L11. De bedoeling van de LB functie was niet genoeg duidelijk bij de directeuren, waardoor er op 
verschillende scholen  ook verschillende afwegingen werden gemaakt bij de sollicitatieprocedure. Om dit te ondervangen (en om 
te markeren, dat het een functie is en niet een voortzetting van een bestaande situatie) is o.a. een functieomschrijving ingevoerd, 
waarop gesolliciteerd wordt en een BAC ingesteld (directeur andere school en GMR-lid).  
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Verschil tussen  L11 functie(oude LB functie) en andere functie’s: 
Het verschil tussen de verschillende functies zit in de taken en verantwoordelijkheden. De leerkracht L11 houdt zich naast de 
taken als leerkracht ook bezig met beleidsvorming op zijn of haar terrein. Deze leerkracht kan zich bijvoorbeeld bezig houden met 
onderwijsvernieuwing of specialist zijn op een bepaald vakgebied.  
 

4. Thema GMR/MR 
avond 

Bespreken thema en invulling: 
Introductie voorzitter: 
In het huishoudelijk reglement is opgenomen. dat het de taak van de GMR is om een keer per jaar een bijeenkomst met de MR 
van alle scholen te houden. Het bestuur en de directeuren schuiven ook aan. Afhankelijk van het thema worden soms ook de IB-
ers en MT-leden ook uitgenodigd. 
 
Thema 
I.v.m. de Corona situatie is het thema “ lerarentekort” niet meer aan bod geweest, de vraag is nu of dit met komst van de nieuwe 
voorzitter van het College van Bestuur en twee nieuwe toezichthouders nog het meest voor de hand liggende onderwerp is. 
Er bestaat nog veel onduidelijkheid rondom rechten, plichten en verwachtingen met betrekking tot medezeggenschap. De 
directeur- bestuurder stelt voor om dit onderwerp als thema te gebruiken. De leden gaan akkoord met dit voorstel. 
 
Datum bijeenkomst: 
Aangezien 6 april erg kort dag is om deze avond voor te bereiden en te communiceren, wordt ter plekke besloten om de GMR/MR 
bijeenkomst  te verplaatsen naar dinsdag 10 mei. De nieuwe voorzitter van het College van Bestuur kan dan ook aansluiten. 
 
Besluit: De GMR/MR avond wordt verplaatst naar 10 mei. 
Thema: Communicatie GMR/MR/directies 
Doel: Verkennen van elkaars verwachtingen en beginnen met een schone start 
Locatie: De Zuiderzee 
Genodigden: GMR/MR/bestuur/directies 
Gespreksleider: volgt 
 
Waar staan we nu: 

● (G)MR-regels en bevoegdheden nu nog onduidelijk; 

● Wat is binnen ABSA de verdeling van rol en taken tussen de GMR en de MR-en? 

 
Vraagstelling: 

● Wat zijn de regels m.b.t. de (G)MR? (kader); 

● M.b.t. de communicatie:  

- hoe zou de communicatie moeten verlopen? 
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- hoe gaat het nu? 

- waarom gaat het anders? 

- oorzaak en belemmeringen. 

● Hoe gaan we om met het lerarentekort?; 

● Zorgen MR-en en GMR kenbaar maken;  

● Waarover willen we geadviseerd worden; 

● Wat gaat er wel goed?. 

 
Wat willen we uiteindelijk bereiken: 

● Duidelijkheid waar de MR voor staat en welke belangen zij vertegenwoordigen; 

● ‘Hoe krijgen we meer feeling met ABSA en hoe maken we ABSA groter’ 

● Structuur GMR-MR-bestuur in kaart brengen, wat is wettelijk geregeld en wat zijn de lijnen? 

● Betere communicatie richting de ouders; 

● Gemeenschappelijk denken; 

● Wat kunnen we leren en wat zou ABSA ons kunnen bieden. 

Voorgesteld wordt om Monica de Waal te benaderen voor afstemming van de organisatie en invulling van het programma. 
 
Afspraken: 

● De voorzitter neemt contact op met Monica de Waal om af te stemmen over de organisatie en invulling/programma. 

- belangrijke opdracht: hoe kunnen we er voor zorgen dat de aanwezigen zich “ vrij” voelen om te praten en hun zorgen te 

uiten?; 

● De GMR-leden informeren hun eigen MR over de datum en het thema; 

● Voor deze bijeenkomst hoeven de IB-ers en MT-leden niet uitgenodigd te worden. 

 

5. Rondje scholen Het Podium:  Dick van der Lugt is gestart als interim. Hij heeft al een aantal zaken opgepakt en weet rust te creëren. Dick heeft 
hiervoor als interim op Het Gein gewerkt, zijn inzet is als prettig ervaren; 
Piet Hein: Ondanks de Corona gerelateerde omstandigheden, vaart de school stevig op koers; 
De Zuiderzee: Gaat z’n gangetje, toetsen zijn voorbij. Binnenkort volgt een teamuitje, het personeel is hier erg aan toe; 
De Zevensprong: Draait op volle kracht, iedereen heeft er zin in. De ouders mogen de scholen weer in en dit is al een 
verbetering. Ouders worden betrokken bij projecten. Tevens is er onderzoek gedaan naar de leerachterstanden. Het doel is om de 
NPO-gelden in te zetten om de achterstanden te verhelpen; 
Het Gein: De rust is teruggekeerd sinds de komst van Dick en Johan. Het team is ook weer blij. Wel uitval meegemaakt. Ouders 
mogen 1 x per week naar binnen. Momenteel wordt onderzocht of een continurooster ingezet kan worden. Dit brengt wel 
financiële consequenties met zich mee voor de ouders. Veertig procent van de ouders ziet dit rooster wel zitten, zestig procent 
niet; 
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Elzenhagen: Afgelopen vrijdag was er een teamuitje, iedereen heeft het leuk gehad. De kinderen gaan nog steeds zelfstandig 
naar binnen en dit blijft zo. De directeur blijft voorlopig nog ziek. Momenteel is er een interim voor 1 dag in de week, dit is helaas te 
weinig. A.s. vrijdag vindt er een gesprek plaats met een interim die vier dagen inzetbaar is. 
   

8. W.v.t.t.k./ Rondvraag 
 
 
 
 
 

De rondvraag wordt overgeslagen, de GMR neemt op gepaste wijze afscheid van de directeur-bestuurder(Trix) . Zij wordt 
bedankt voor haar inzet en betrokkenheid. De leden wensen haar een mooie tijd toe. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inspanning en sluit de vergadering.     

 
Volgende GMR vergadering: woensdag 6 april 2022 


