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De GMR van VGPONN en NoorderBasis hebben in de eerste helft van 2018 nog separaat
vergaderd.
Vanaf augustus zijn beide GMR-en samengevoegd, in voorbereiding op de fusie per 1
januari 2019.
Het jaar 2018 stond in het teken van de aankomende fusie. De GMR is steeds
meegenomen in het proces. Tijdens het fusieproces zijn er ook een aantal leden van de
GMR door de fusie-regiegroep uitgenodigd om mee te draaien in diverse werkgroepen die
door de regiegroep zijn samengesteld. De onderdelen die per werkgroep worden belicht
en waarover gerapporteerd wordt aan de regiegroep, zijn Onderwijs, Financieel en
Personeel.
Sinds 2017 is er nieuwe Europese wetgeving op het gebied van Informatiebeveiliging &
Privacy. De GMR-en worden hierover op de hoogte gehouden door de privacy coördinator
van NoorderBasis.
Ook is er aandacht geweest voor de stakingen die plaatsvonden door onderwijspersoneel
in Nederland.
In april mochten de leden van de (G)MR-en een prachtige lezing horen van Anje de Vries
over ‘ouderbetrokkenheid’. Naast het informatieve deel was het ook een mooie
gelegenheid om elkaar vanuit VGPONN en NoorderBasis te ontmoeten.
Beide GMR-en hebben ingestemd met het fusiebeleidsplan, waardoor de fusie per 1
januari 2019 geformaliseerd kan worden.
Conform een vastgesteld rooster heeft de GMR van VGPONN in 2018 ongeveer 2
maandelijks vergaderd, de GMR van de NoorderBasis heeft ongeveer maandelijks
vergaderd. De bestuurder is bij de vergaderingen veelvuldig aangesloten en heeft de
leden geïnformeerd over de lopende zaken.
In 2018 heeft de GMR van VGPONN afscheid genomen van 3 leden.
In 2018 heeft de GMR van NoorderBasis afscheid genomen van 4 leden.
De bovenschoolse medezeggenschap binnen NoorderBasis wordt vooral gekenmerkt door
de betrokkenheid van de GMR bij de ontwikkelingen in de meest brede zin. Op deze
manier probeert de GMR binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap op Scholen, z’n
stem te laten horen. Dit gebeurt in de praktijk veelal door te luisteren, meedenken en
meepraten.
De directeur-bestuurder betrekt de GMR graag in zijn beleidsvoornemen. In de
samenwerking wordt er telkens gezocht naar het gezamenlijk doel.
De GMR wil met het verlenen van instemming aan de belangrijke beslissingen en het
informeren hierover aan de achterban, daaraan tegelijk laten zien dat de besluiten op
een goede, breed gedragen manier worden genomen. Tegelijk wordt hiermee een signaal
afgegeven aan het personeel én de ouders binnen de vereniging, om te laten zien dat bij
veel thema’s de mensen de kans krijgen om mee te denken en te praten.
De GMR stuurt de verslagen toe aan het centraal bestuur en directie en aan alle MR-en
van alle scholen. De GMR ontvangt ook de verslagen van de bestuursvergaderingen en

ook de verslagen van enkele MR-en en blijft daarmee ook feeling houden met de
achterban.
Per augustus 2018 wordt vergaderd in de volgende samenstelling:
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De ambtelijk secretaris is door ziekte langere tijd afwezig. Hiervoor is tijdelijke
vervanging geregeld door de bestuurder in samenspraak met de voorzitter van de GMR.
Vanwege het aftreden van Jetze, neemt Harmen het voorzitterschap over.
In september 2018 heeft er met (een delegatie van) de nieuwe GMR nog een
bijpraatsessie met de bestuurder plaatsgevonden, hetgeen later geïntegreerd is in de
reguliere GMR vergaderingen.
De gebruikelijke startavond met alle MR-en wordt uitgesteld tot januari 2019.
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