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Inleiding

Het schooljaar 2020-2021 was het eerste jaar als GMR Ambion.
Als gevolg van een fusie zijn GMR Primus en GMR De Basis eind schooljaar 2020 één geworden.
Een eenwording die vloeiend en zonder problemen tot stand kwam. Naadloos gingen de GMRleden met elkaar verder in de gezamenlijke GMR.
Vanaf dit schooljaar is er ook voor het eerst gewerkt met een vijfkoppig dagelijks bestuur en met
vier domeingroepen i.p.v. drie themaraden.
Het schooljaar 2020-2021 stond net als het vorige schooljaar grotendeels in het teken van
corona en de maatregelen. Zo moesten de scholen opnieuw worden gesloten.
Vanaf 16-12-2020 t/m 07-02-2021 ging Nederland weer over op thuisonderwijs.
Maar ook toen op 8 februari 2021 de scholen weer opengingen, bleven strenge maatregelen van
kracht.
De vergaderingen van de GMR, zowel plenair als het dagelijks bestuur, werden in die tijd online
gehouden.
Afgezien van de gebruikelijke, jaarlijks terugkerende, notities, zoals het vakantierooster, de
meerjarenbegroting en het meerjarenformatieplan, kwamen er weinig notities richting de GMR
en was het een relatief rustig medezeggenschapsjaar.
De GMR verzorgde dit schooljaar op 23-11-2020 een algemene cursus over medezeggenschap.
Deze werd zoals altijd verzorgd door de AOb. In verband met corona was ook deze cursus online.
Binnen het dagelijks bestuur waren er aan het eind van het schooljaar geen wijzigingen met dien
verstande dat Sjoukje Zijlstra de plaats van haar tijdelijke vervanger, Aizo Spijkstra, weer
innam.

Alied Huisinga,
september 2021
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Bijeenkomsten in het schooljaar 2020-2021
Vergaderdata gehele GMR
21-09-2020, 25-01-2021 en 21-06-2021.
Bij alle vergaderingen was de Voorzitter van College van Bestuur mevr. Ingrid Janssen het 1e
deel te gast. De vergadering in januari was vanwege de sluiting van de scholen online.
Locatie: MFC De Akkers en MFA De Spil
Vergaderdata dagelijks bestuur GMR
Het dagelijks bestuur heeft zes keer vergaderd. Iedere vergadering was mevr. Ingrid Janssen te
gast.
De data het afgelopen schooljaar:
03-09-2020, 09-11-2020 (online), 07-01-2021 (online), 15-03-2021 (online), 28-04-2021
(online), 02-06-2021.
Vergaderdata themaraden
In de eerste GMR-vergadering zijn de domeingroepen geformeerd.
Voor de bespreking van de notities hebben de betreffende domeingroepen eigen data en locaties
gekozen voor hun vergaderingen, dan wel via de mail overleg gehad.
Informeel overleg GMR-Raad van Toezicht
07-01-2021: Voorzitter dhr. Luc Greven was een deel van de vergadering te gast.
07-06-2021: Drie leden, te weten dhr. Luc Greven, dhr. Halbe Spanjer en mevr. Marita Jansen
waren namens de Raad van Toezicht aanwezig.
Overleg GMR-Raad van Toezicht-Bestuur
Het overleg van 05-10-2020, met als onderwerp het verstevigen van de driehoek GMR/Raad van
Toezicht/College van Bestuur, werd i.v.m. de coronamaatregelen verschoven naar het einde van
het schooljaar naar 10-06-2021.
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Zaken die dit schooljaar aan de orde zijn geweest
Algemeen
Jaarverslag GMR 2019-2020
Het jaarverslag 2019-2020 is door de GMR vastgesteld en op de GMR-website gepubliceerd.
AVG - Vervolg besluit collectieve of individuele instemming ICT (instemming)
Door belangrijke maatregelen in het AVG-proces binnen beide besturen was 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 in het schooljaar 2019-2020 in concept uitgewerkt.
Door de fusie (andere naam, ander logo) is de definitieve uitwerking pas in dit schooljaar
uitgevoerd. De op- en aanmerkingen van de personeelsleden van Ambion zijn verwerkt in de
ICT-protocollen.
De GMR heeft ingestemd met deze laatste, bijgewerkte, protocollen.
Ingekomen mail van MR De Schakel, d.d. 21-01-2021
De MR had vragen voor de GMR over het beleid ten aanzien van de noodopvanglocaties.
Het dagelijks bestuur heeft de MR-leden uitgenodigd voor het bijwonen van de, online, plenaire
GMR-vergadering van 25-01-2021, zodat zij haar vragen rechtstreeks aan mevr. Ingrid Janssen
en de GMR konden stellen. Twee MR-leden van De Schakel hebben hiervan gebruik gemaakt.
Domeingroep Bedrijfsvoering
Begroting GMR 2021
De begroting voor 2021 is opgesteld, naar Ambion gestuurd en op de website van de GMR
gepubliceerd.
Meerjarenbegroting 2021-2043 (advies)
Deze begroting is op 01-12-2020 door de domeingroep Bedrijfsvoering besproken.
Peter Kootstra, beleidsadviseur bedrijfsvoering, was namens Ambion aanwezig voor een
toelichting en voor het beantwoorden van de vragen. De vragen van de domeingroep zijn
voldoende beantwoord. Ondanks dat er met een negatieve begroting van 2021 wordt gewerkt, is
er voldoende vertrouwen in het te voeren financieel beleid.
De domeingroep heeft een positief advies op de meerjarenbegroting gegeven. De overige GMRleden hadden ook geen op- of aanmerkingen meer. Het dagelijks bestuur heeft het advies
overgenomen.
Domeingroep Human Resource
Bestuursformatieplan 2021-2022 (instemming personeelsgeleding)
Alle leden van de domeingroep Human Resource hebben per mail ingestemd met het
bestuursformatieplan 2021 - 2022. Vanuit de overige GMR-leden waren er geen vragen meer.
Het dagelijks bestuur heeft derhalve instemming verleend namens de personeelsgeleding van de
GMR met als aandachtspunt om de vinger goed aan de pols te houden met betrekking tot het
dalende aantal leerlingen en de personele bezetting.
Vakantierooster 2021-2022 (advies)
De GMR heeft positief advies gegeven.
Domeingroep Onderwijs
Geen notities speciaal voor deze domeingroep dit schooljaar.
Domeingroep Public Relations & Communicatie
Geen notities speciaal voor deze domeingroep dit schooljaar.
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Bijlage 1 Overzicht leden dagelijks bestuur en domeingroepen
Voorzitter GMR: Jasper van Zellingen (O) - Slingertouw
Bedrijfsvoering
dagelijks bestuur

leden domeingroep
Nicole Jaspers (P) – Albertine Agnes
Janneke Hofstede (O) – Route 0513
Wijbrand Wattema (O) - ’t Swannestee
Ronald Smink (O) - De Ynset, Rottum

Aizo Spijkstra (P)- De Boarne

Human resource

dagelijks bestuur

Sjoukje Velkers (P) - De Optimist
Marieke Tjaarda (P) - De Twa Fjilden, Joure

leden domeingroep
Marleen Sloot (P) – Compagnonsschool
Liesbeth Jonkman (P) - Van Maasdijkschool
Annemieke van Stiphout (P) - It Oerset
Iris van Halderen (O) – Skoatterwiis
Vacature (O) - It Haskerplak, Oudehaske

Onderwijs

dagelijks bestuur

Tjitske Wiebenga (P) - Westermaskoalle

leden domeingroep
Wilma Banda (P) – Ekke de Haan
Margriet Allen(O) – De Feart
Karin Huitema (O)- Op ‘e Grins
Jildou Visser (P) – De Tjongerschool

Public relations & communicatie
dagelijks bestuur

Harold Brouwer (O) – Het Vogelnest

leden domeingroep
Petra Bruggenkamp (P) – Akkrum
Anetta de Jong (O) - De Brêge, Scharsterbrug
Tineke de Vries (P) - Sevenaer
Sietske Flobbe (P) -Trijegeaster Honk, Ouwsterhaule
Vacature (O) - De Schakel, Rotsterhaule
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Bijlage 2 Overzicht besproken notities vanuit Ambion
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