Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
Jaarverslag 2019
Per 1 januari 2019 zijn VGPONN en Noorderbasis formeel gefuseerd.
Na een periode van fusie en andere lopende zaken, was er in 2019 ook tijd om te
investeren in de leden van de GMR. De samenstelling is veranderd in deze periode. Een
aantal leden van zowel ouder- als personeelsgeleding is afgetreden of vroegtijdig
gestopt. Omdat er veel waarde gehecht wordt aan de kwaliteit van de GMR hebben de
leden een cursusavond gevolgd.
Bij een fusie horen ook een aantal aanpassingen in de officiële documenten. Zo zijn de
statuten aangepast en is het GMR reglement geactualiseerd.
Zoals gebruikelijk is er ook in het afgelopen jaar weer een avond georganiseerd voor alle
Medezeggenschapsraden van de Noorderbasis. Het onderwerp was dit keer: het belang
van executieve vaardigheden van kinderen.
Conform een vastgesteld rooster heeft de GMR van Noorderbasis in 2019 ongeveer 2
maandelijks vergaderd. De bestuurder is bij de vergaderingen veelvuldig aangesloten en
heeft de leden geïnformeerd over de lopende zaken. Conform de Wet versterking
bestuurskracht onderwijsinstellingen heeft de GMR tweemaal vergaderd met de leden
van Raad van Toezicht.
In 2019 zijn er weer diverse onderwerpen op tafel gekomen bij de GMR. Zo werd het
privacybeleid aangepast en is er een functionaris gegevensbescherming aangesteld
binnen de vereniging. Er is gesproken over het inkoopbeleid, de betekeniskaart,
vergoedingen RvT en GMR en, als terugkerende onderwerpen: de begroting en de
formatiebesprekingen.

Samenstelling GMR
In 2019 heeft de GMR afscheid genomen 4 leden. Er zijn 3 nieuwe leden aangesteld
binnen de GMR.
Vanwege het vertrek van Harmen de Ruiter als voorzitter van de GMR is het
voorzitterschap per 21 maart 2019 overgenomen door Alwina van der Mark.
Per augustus 2019 wordt vergaderd in de volgende samenstelling:

Oudergeleding

School:

Plaats:

Aftredend:

Simone Heemstra-de Wit

De Triangel

Groningen

2020

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
Alwina van der MarkLeijssenaar

De Driesprong

Roos-Anne den Ouden

Jack Lenting

Assen

2021

De Parel

Drachten

2023

De Rank

Roden

2023

Jeanet Schipper

Het Mozaïek

Haren

2020

Boudewijn Vonck

Christal

Grootegast

2020

Jannie Noordhoff

De Ster

Harkstede

2022

Jan Peter Zomer

De Parel

Drachten

2022

Elze van Barneveld

De Horizon

Bedum

2023

Tannita de Vries

De Meerpaal

Groningen

2023

Personeelsgeleding

Namens de GMR NoorderBasis,
Alwina van der Mark-Leijssenaar
Voorzitter GMR NoorderBasis
Januari 2020

