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Jaarverslag 2020 
 

 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Het kabinet kondigde begin dit jaar maatregelen 

aan ter bestrijding van COVID-19. Er was een pandemie gaande: scholen werden 

(tijdelijk) gesloten, vergaderingen konden uitsluitend online plaatsvinden, mensen 

moesten zoveel mogelijk thuis blijven.  

 

Een groot deel van de GMR vergaderingen en tussentijdse overleggen vonden dus online 

plaats. Voor sommigen was dit een compleet nieuwe manier van communiceren. Maar, 

zoals dat werkt met oefenen 😉, hoe vaker we elkaar online spraken, hoe makkelijker 

het werd. We kunnen ondanks alle maatregelen terugkijken op een goed jaar: met 

elkaar, in de samenwerking, en onder Gods zegen. 

 

Omdat er in 2019 een viertal nieuwe leden gestart zijn binnen de GMR, hebben we 

gekeken naar: wat voor GMR willen we zijn? We zijn 2020 gestart met, op creatieve 

wijze, kennismaken met elkaar: wie ben je, wat breng je mee, waar liggen je kwaliteiten. 

Het was prettig om op deze ontspannen wijze het jaar te starten en elkaar beter te leren 

kennen.  

 

In navolging hierop hebben we de informatie op de website van NoorderBasis 

geactualiseerd: https://noorderbasis.nl/informatie/gmr/ 

 

Nieuwe ambtelijk secretaris 
Vanwege langdurige gezondheidsproblemen van de vaste ambtelijk secretaris, is er in 

2018 tijdelijk een ambtelijk secretaris aangetrokken. Dit jaar werd duidelijk dat we op 

zoek moesten gaan naar een ambtelijk secretaris die zich langer aan onze GMR kan 

verbinden. Midden in deze nieuwe manier van werken gingen we op zoek naar een 

nieuwe ambtelijk secretaris. Bij elke stap die we wilden zetten, moesten we ons ervan 

bewust zijn dat het ineens weer anders zou moeten, vanwege aangescherpte 

maatregelen. 

 

Gelukkig kregen we een aantal enthousiaste reacties binnen op onze vacature en konden 

we gesprekken voeren. Hieruit is ook een nieuwe ambtelijk secretaris aangesteld per 24 

juni 2021.  

 

Jaarlijkse avond met MR leden NoorderBasis 
Onze jaarlijkse avond met alle Medezeggenschapsraden van NoorderBasis kon dit jaar 

helaas niet doorgaan. We hopen dat dit in 2021 wel weer mogelijk is. 

 

Scholing (G)MR leden 
In dit jaar stond ook een cursus gepland voor MR leden. Helaas lukte het niet om dit 

fysiek te laten plaatsvinden. Omdat de maatregelen langer duurden dan verwacht, 

hebben we twee online cursussen ingepland in de eerste maanden van 2021. 

 

https://noorderbasis.nl/informatie/gmr/
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Inspectiebezoek 
Het inspectiebezoek zag er dit jaar vanwege de maatregelen wat anders uit. De GMR 

heeft online gesproken met de inspecteur over het werk van de GMR en de 

samenwerking met de bestuurder en Raad van Toezicht. Naast een klein verbeterpunt 

voor de GMR is het vooral positief dat er goede contacten en open gesprekken zijn met 

het management van NoorderBasis.  

 

Vergaderingen 

Conform een vastgesteld rooster heeft de GMR van NoorderBasis in 2020 ongeveer 2 

maandelijks vergaderd. De bestuurder is bij de vergaderingen veelvuldig aangesloten en 

heeft de leden geïnformeerd over de lopende zaken. Wanneer het onderwerp hiertoe 

aanleiding gaf, zijn uitgenodigd voor de vergadering: de directeur bedrijfsvoering, de 

financial controller en de P&O adviseur. De vergaderingen met de Raad van Toezicht 

konden in 2020 niet doorgaan. Wel is er contact geweest tussen de voorzitter GMR en 

voorzitter RvT om elkaar op de hoogte te houden. 

 

Besproken onderwerpen 

In 2020 zijn er weer diverse onderwerpen op tafel gekomen bij de GMR. Er is gesproken 

over het inspectierapport en de onderdelen die nog verbeterd kunnen worden. Het 

jaarplan voor NoorderBasis bovenschools is besproken. Het bestuursformatieplan is 

ondertekend. De begroting is besproken en er is dit jaar extra aandacht besteed aan het 

proces voor totstandkoming van de begroting en het beschrijven van dit proces. 

 

Vacature Raad van Toezicht 

Conform artikel 18 van het Medezeggenschapsreglement GMR van NoorderBasis heeft de 

GMR het recht om één lid van de Raad van Toezicht aan te stellen. In verband met een 

aftredend lid van de Raad van Toezicht is de GMR betrokken geweest bij de 

sollicitatieprocedure voor een nieuw lid. De voorzitter van de GMR heeft zitting genomen 

in de sollicitatiecommissie en is betrokken bij het advies aan de Raad van Toezicht. 
 

Samenstelling GMR 
In 2020 heeft de GMR afscheid genomen twee leden. Het totale leden binnen de GMR 

komt hiermee op acht, met een gelijke vertegenwoordiging van personeels- en 

oudergeleding. Hierdoor zijn er in dit jaar geen nieuwe leden aangesteld binnen de GMR. 
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Per augustus 2020 wordt vergaderd in de volgende samenstelling: 

 

  

Oudergeleding School: 

 

Plaats: 

 

Aftredend: 

 

Alwina van der Mark-

Leijssenaar 
De Cirkel 

Assen 

2021 

(herkiesbaar) 

Roos-Anne den Ouden De Parel Drachten 2023 

Jack Lenting De Rank Roden 2023 

Jeanet Schipper De Rank Roden 2021 

Personeelsgeleding       

Jannie Noordhoff De Ster Harkstede 2022 

Jan Peter Zomer Klim-op Middelstum 2022 

Elze van Barneveld De Horizon Bedum 2023 

Tannita de Vries  De Meerpaal Groningen 2023 

 

Namens de GMR NoorderBasis, 

 

Alwina van der Mark-Leijssenaar 

Voorzitter GMR NoorderBasis 

 

Januari 2021 


