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Inleiding 

 
 
Het schooljaar 2019-2020 zal in meerdere opzichten de boeken ingaan als een memorabel jaar. 
 
Hier waren drie oorzaken voor: 
 

• Het fusieproces tussen scholennetwerk De Basis en onderwijsgroep Primus.  
Gestreefd werd door het bevoegd gezag om deze fusie in één schooljaar af te ronden. De 
GMR werkte hieraan mee door op een, vroegtijdig door Ambion georganiseerde extra 
informatieavond voor alle GMR-leden van De Basis en Primus, de Fusie Effect Rapportage 
te bespreken. 
Vervolgens heeft de GMR, op een ingelaste, plenaire vergadering in december, unaniem 
besloten om in te stemmen met deze fusie. De voortgang van de fusie gedurende dit 
schooljaar was een belangrijk, terugkerend agendapunt op de GGMR-vergaderingen. 
 

• Voortvloeiend uit bovenstaande was de vorming van een nieuwe GMR Ambion, een 
combinatie van GMR De Basis en GMR Primus. 
 

• Maar wat dit schooljaar met name zo uniek maakte, was de uitbraak van het Corona 
virus. Deze uitbraak zorgde ervoor dat landelijk álle scholen dicht moesten van 16-03-
2020 t/m 11-05-2020.  
De kinderen kregen deze periode (m.u.v. de meivakantie) online les van de leerkrachten 
en iedereen in Nederland, die niet in de zgn. vitale beroepssector werkte, werd 
geadviseerd thuis te blijven.  
Een aantal schoolse activiteiten vanaf maart t/m de zomervakantie werden afgelast, zoals 
bijvoorbeeld de Cito eindtoets en ook de naschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien en 
schoolkampen gingen in de periode voor de zomervakantie niet door.  
Ook vergaderingen van GMR, MR en OR werden op alle scholen in deze periode of afgelast 
of digitaal gehouden.  
Op het servicebureau werden alle zeilen bijgezet om de teams van informatie te voorzien, 
zowel op het gebied van brieven naar ouders betreffende maatregelen die genomen 
werden, alsook op het gebied van het faciliteren van de leerkrachten om vanuit thuis les 
te geven. 

 
In verband met de vorming van de nieuwe GMR Ambion is de structuur van de GMR aangepast. 
Besloten is o.a. om met vier domeingroepen te werken i.p.v. drie themaraden. De kerngroep, 
bestaande uit vier personen, wordt een dagelijks bestuur, bestaande uit vijf personen. 
Door het bevoegd gezag zijn, in nauw overleg met de GMR, nieuwe reglementen gemaakt voor 
zowel de GMR alsook de medezeggenschapsraden van alle scholen. 
 
Door de samenvoeging van GMR De Basis en Primus zal GMR Ambion bestaan uit 24 leden. 
Op de eerste, plenaire vergadering van het nieuwe schooljaar zullen de domeingroepen en het 
dagelijks bestuur worden ingevuld. 
 
 
 
 
 
  
Alied Huisinga, 
september 2020 
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Bijeenkomsten in het schooljaar 2019-2020 

Vergaderdata gehele GMR 
30-09-2019, 09-12-2019, 03-02-2020 en 08-06-2020. 
Bij de drie reguliere vergaderingen was de voorzitter van college van bestuur mevr. Ingrid 
Janssen het 1e deel te gast.  
De vergadering van 09-12-2019 was een ingelaste vergadering in verband met de instemming 
voor de Fusie Effect Rapportage. 
Voorafgaande aan deze instemmingsvergadering was er een informatieavond d.d. 04-11-2019, 
waarin de GMR werd uitgenodigd door het servicebureau van Ambion voor een toelichting op de 
Fusie Effect Rapportage. 
Overige gasten: Tom Dolleman en Ferenc Jacobs (30-09-2019), Jurriën de la Vieter en Ferenc 
Jacobs (08-06-2020) 
Locatie: MFA De Spil. 
 
Vergaderdata kerngroep en GGMR 
De Gedeelde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft zeven keer vergaderd. Deze 
GGMR bestond uit minimaal één lid van de GMR Primus en de vier kerngroepleden van GMR De 
Basis. Iedere vergadering bestond steeds uit een gezamenlijk deel, waarbij mevr. Ingrid Janssen 
te gast was en een tweede deel waarin de kerngroep, indien nodig, alleen vergaderde. 
De data het afgelopen schooljaar: 
30-09-2019, 18-11-2019, 14-01-2020, 04-03-2020, 14-04-2020 (digitaal), 18-05-2020 
(digitaal), 08-06-2020.  
 
Vergaderdata themaraden 
In de eerste GMR-vergadering zijn de themaraden opnieuw geformeerd.  
Iedere themaraad heeft eigen data en locaties gekozen voor hun vergaderingen, dan wel via de 
mail overleg gehad. 
 
Bestuurlijke visitatie 
Op 26-09-2019 heeft een bestuurlijke visitatie (audit) plaats gevonden. De commissie, die de 
audit uitvoerde, wilde graag ook in gesprek met een delegatie van GMR De Basis en GMR 
Primus.  
Namens de GMR van De Basis waren aanwezig: Aizo Spijkstra, Sjoukje Velkers en Henk Bakker. 
 
Decentraal georganiseerd overleg 
05-12-2019 
Onderwerp: de voorgenomen fusie tussen Primus en De Basis.  
Namens GMR De Basis aanwezig: Henk Bakker, Aizo Spijkstra, Sjoukje Velkers en Jasper van 
Zellingen. 
 
Gezamenlijk overleg Raad van Toezicht 
18-11-2019 
Tijdens de GGMR-vergadering van 18-11-2019 waren de leden van de Raad van Toezicht een 
deel van de vergadering te gast ter kennismaking. 
18-05-2020 
Tijdens deze GGMR-vergadering was de voorzitter van de Raad van Toezicht een deel van de 
vergadering te gast om te praten over de scholen ten tijde van de Coronacrisis. 
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Zaken die dit schooljaar aan de orde zijn geweest 

Algemeen 
 

Jaarverslag GMR 2018-2019 
Het jaarverslag 2018-2019 is door de GMR vastgesteld en op de GMR-website gepubliceerd. 
 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (ter info) 
 

Brief herbenoeming twee leden Raad van Toezicht (instemming) 
De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft in een brief aan de GGMR de vraag 
voorgelegd of de GMR bereid is om twee leden van de Raad van Toezicht, dhr. L. Greven en dhr. 
H. Spanjer voor te dragen voor een (her)benoeming van vier jaar. 
De GMR heeft hiermee ingestemd. 
 

Intentieverklaring en plan van aanpak fusie De Basis/Primus (instemming) 
Tijdens de plenaire GMR-vergadering, d.d. 30-09-2019, heeft de voorzitter van de GMR de 
intentieverklaring getekend. 
 

Fusie Effect Rapportage (instemming) 
De GMR-leden van De Basis en Primus zijn op maandag 04-11-2019 uitgenodigd door het 
servicebureau Ambion voor een toelichting op de Fusie Effect Rapportage (FER). 
De kerngroep is in de loop van het jaar steeds bijgepraat over de laatste ontwikkelingen 
betreffende de Fusie Effect Rapportage en heeft dit teruggekoppeld naar de overige GMR-leden. 
De GMR heeft unaniem ingestemd met de Fusie Effect Rapportage. 
 

Vorming nieuwe GMR Ambion (instemming) 
Een werkgroep, bestaande uit Herman Gebben (projectleider organisatieontwikkeling), Tjitske 
Wiebenga, Marieke Tjaarda en Alied Huisinga hebben een voorstel voor een nieuwe structuur 
gemaakt met daaruit voortvloeiend ook nieuwe GMR-reglementen. 
De GMR van zowel Primus als De Basis heeft ingestemd met deze structuur en reglementen. 
 

Heroverweging functie OOP en Directies (instemming personeelsgeleding) 
Er is een werkgroep vanuit Ambion geformeerd. Namens de GGMR zit Marieke Tjaarda daarin. 
Jurriën de la Vieter heeft vanuit het servicebureau hier een toelichting op gegeven. Het 
definitieve stuk zal het volgende schooljaar aan de GMR voorgelegd worden. 
 

AVG - Vervolg besluit collectieve of individuele instemming ICT (instemming) 
Door belangrijke maatregelen in het AVG-proces binnen beide besturen is formele 
instemming van medewerkers met het privacybeleid en afspraken rondom het gebruik van 
ICT-systemen door medewerkers nodig. Op 30 september 2019 heeft de GMR gevraagd een 
proces uit te werken voor het komen tot een advies rond de manier waarop deze 
instemming tot stand komt. Dit proces is dit schooljaar in concept uitgewerkt. Het doel is te 
komen tot een werkwijze die in schooljaar 2020/2021 uitgevoerd kan worden.  
 
Themaraad Financiën en Facilitaire Ondersteuning 
 

Begroting GMR 2020 
De begroting voor 2020 is opgesteld, naar De Basis gestuurd en op de website van de GMR 
gepubliceerd. 
 

Meerjarenbegroting 2020-2023 (advies) 
Deze begroting, plus de 9 maanden rapportage 2019, is op 10-12-2019 door de themaraad 
Financiële en facilitaire ondersteuning besproken.  
Peter Kootstra, beleidsadviseur bedrijfsvoering, was namens Ambion aanwezig voor een 
toelichting en voor het beantwoorden van de vragen. 
De themaraad heeft geen afwijkingen of tekortkomingen geconstateerd en heeft de besproken 
punten met de overige GMR-leden gedeeld in de aansluitende, plenaire GMR-vergadering. 
De GMR-leden hebben het positieve advies van de themaraad overgenomen. 
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Themaraad Personeel en Organisatie 
 

Bestuursformatieplan en Meerjarenformatiebeleid 2020-2023 tot 2023-2024 
(instemming personeelsgeleding) 

Jurriën de la Vieter, interim HR-consulent Ambion, heeft op de GGMR-vergadering van 18-05-
2020 en op de plenaire GMR-vergadering van 08-06-2020 een toelichting gegeven op dit plan en 
de vragen beantwoord die er waren. Op basis van de vragen en aanvullingen van de GGMR is het 
plan nog aangepast en opnieuw aan de GMR aangeboden. 
De GMR-leden hadden hierna geen vragen meer. 
De personeelsgeleding van de GMR heeft haar instemming gegeven. 
 
Regeling verplaatsingskosten Ambion (instemming) 
Op basis van de vragen en aanvullingen van de GGMR is de regeling aangepast door Jurriën de la 
Vieter. De GMR-leden hadden hierna geen vragen meer. 
De GMR heeft ingestemd met deze regeling. 
 

Vakantierooster 2020-2021 (advies) 
De GMR heeft positief advies gegeven. 
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Bijlage 1  Overzicht leden kerngroep en themaraden 

 
 

Financiële en Facilitaire ondersteuning 

kerngroep overige themaraadsleden 

Aizo Spijkstra (P)- De Boarne 
 
Henk Bakker (O) - Sevenaer 

Nicole Jaspers (P) – Albertine Agnes 
Iris van Halderen (O) – Skoatterwiis 
Harold Brouwer (O) – Het Vogelnest 
 

 
 

Onderwijs, Kwaliteitszorg en Dagarrangementen 

kerngroep overige themaraadsleden 

Jasper van Zellingen (O) - Slingertouw 
 

Wilma Banda (P) – Ekke de Haan 
Margriet Allen(O) – De Feart  
Karin Huitema (O)- Op ‘e Grins 
Afke van der Meer (P) – Route 0513 
Bart de Vries (O) – De Tjongerschool 

  

Personeel & Organisatie 

kerngroep overige themaraadsleden 

 
Sjoukje Velkers (P) - De Optimist 

 
Jeroen Vogelzang (O) – Akkrum 
Marleen Sloot (P) – Compagnonsschool 
Wikje Talsma (O) – JB. Kanschool 
Liesbeth Jonkman (P) - Van Maasdijkschool 
Annemieke van Stiphout (P) - It Oerset 
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bestemd voor Financiële en Facilitaire ondersteuning bestemd voor alle themaraden
bestemd voor Onderwijs en Kwaliteitszorg
bestemd voor Personeel en Organisatie

Intentieverklaring
ontvangen 13-09-2019

ter advisering/instemming ter instemming
besproken en vastgesteld in GMR 30-09-2019
naar de Basis zelfde avond getekend door voorzitter

Fusie Effect Rapportage
concept versie 2 21-11-2019
concept versie 4 06-12-2019
definitieve concept 02-02-2020
ter advisering/instemming ter instemming
besproken in hele GMR 10-12-2019
vastgesteld door GMR 10-12-2019
naar de Basis 11-12-2019

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

ontvangen 03-12-2019
ter advisering/instemming ter nfo

20200527 brief herbenoeming twee leden Raad van Toezicht

ontvangen 27-05-2020
instemming ter instemming
besproken in GGMR 18-05-2020
vastgesteld door GMR 08-06-2020
naar de Basis 09-06-2020

Meerjarenbegroting De Basis 2020-2023
ontvangen 29-11-2019
ter advisering/instemming                           advies

besproken in themaraad Financiën en Facilitair 10-12-2019

vastgesteld door GMR 10-12-2019
naar de Basis 11-12-2019

ontvangen 05-02-2020
ter advisering/instemming                        advies
besproken in themaraad Personeel en Organisatie per mail
vastgesteld door kerngroep 04-03-2020
naar de Basis 05-03-2020

versie: 01-05-2020
ter advisering/instemming                       instemming personeelsgeleding (art 17C GMR regl.)

besproken in GGMR 18-05-2020

vastgesteld door GMR 08-06-2020

naar de Basis gestuurd 09-06-2020

versie: 04-05-2020
ter advisering/instemming                       instemming

besproken in GGMR 18-05-2020
besproken en vastgesteld in GMR 08-06-2020

naar de Basis gestuurd 09-06-2020

Ingekomen stukken van De Basis 2019-2020

Bestuursformatieplan en Meerjarenformatiebeleid 2020-2021 tot 2023-2024

Regeling verplaatsingskosten Ambion

Vakantierooster 2020-2021

Bijlage 2  Overzicht besproken notities vanuit De Basis 

 
 
 
 
 
 


