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Jaarverslag 2021  

 

 

Evenals 2020 was ook dit jaar een bijzonder jaar. Toen we gaandeweg het jaar dachten weer 

enigszins het normale leven terug te krijgen, liepen de besmettingscijfers weer op. Met als 

gevolg wederom beperkingen in het elkaar ontmoeten.  

 

Wat is het dan fijn dat we over de techniek beschikken om elkaar online te kunnen zien en 

spreken! Op deze manier konden de vergaderingen wel door gaan. Ook in dit afgelopen 

jaar hebben we Gods Zegen op ons werk weer mogen ervaren. 

 

In 2021 heeft de GMR acht keer een formele vergadering gehad, waarvan twee keer 

gezamenlijk met de Raad van Toezicht. Daarnaast is er meerdere malen overleg geweest 

met betrekking tot de onderwerpen op de agenda en rondom de verkiezingen. De 

bestuurder is bij de vergaderingen veelvuldig aangesloten en heeft de leden geïnformeerd 

over de lopende zaken. Wanneer het onderwerp hiertoe aanleiding gaf, werden andere 

functionarissen uitgenodigd voor de vergadering. 

 

In 2021 zijn er weer diverse onderwerpen op tafel gekomen bij de GMR waaronder het 

veiligheidsbeleidsplan, het personeelsbeleidsplan, het bestuursformatieplan en ICT. We 

hebben ons meer kunnen verdiepen in de ondersteuningsplanraad (OPR). Er was dit jaar veel 

aandacht voor de verkiezingen en de begroting is besproken. 

 

Onze jaarlijkse avond met alle Medezeggenschapsraden van Noorderbasis kon dit jaar 

wederom helaas niet doorgaan. We hopen dat dit in 2022 wel weer mogelijk is óf dat we 

wellicht een online versie kunnen houden. 

 

Helaas konden er dit jaar geen fysieke bijeenkomsten gehouden worden. Desondanks heeft 

een aantal MR leden begin dit jaar een online MR cursus kunnen volgen. 

 

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 één 

aftredend lid en één tussentijds aftredend lid van de Raad van Toezicht is de GMR ook dit 

jaar weer 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. 

 

In het najaar hoorden wij dat onze bestuurder, Roelof van den Berg, bij de Raad van Toezicht 

had aangegeven per 1-1-2022 niet meer werkzaam te zullen zijn voor NoorderBasis. De GMR 

heeft zijn inzet en betrokkenheid zeer gewaardeerd. 

De GMR zal de komende periode betrokken worden bij het proces voor het aanstellen van 

een nieuwe bestuurder. Vooralsnog zullen de werkzaamheden worden opgevangen door 
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Pieter Kralt en Johannes Weening. De Raad van Toezicht hoopt rond de zomer van 2022 de 

vacature van bestuurder in te kunnen vullen. 

 

Vanwege de beperkingen die ook nog in 2021 actueel waren, heeft de voorzitter 

aangegeven bereid te zijn om nog iets langer deze rol te vervullen. Per januari 2022 neemt 

Hilko Bos de rol van voorzitter voor zijn rekening. 

 

Vanwege het vertrek van één lid van de oudergeleding afgelopen zomer, zijn er (voor het 

eerst) verkiezingen gehouden. Het is zeer uitzonderlijk dat er ditmaal 5 sollicitanten hebben 

gereageerd op de vacature, waardoor er verkiezingen uitgeschreven moesten worden 

(conform het reglement).  

 

In 2021 heeft de GMR afscheid genomen van twee leden uit de oudergeleding en één lid uit 

de personeelsgeleding. Er zijn twee nieuwe ouders toegetreden tot de GMR. Zodra de 

vacature voor een lid uit de personeelsgeleding weer is vervuld, komt het totaal aantal leden 

binnen de GMR hiermee weer op acht, met een gelijke vertegenwoordiging van personeels- 

en oudergeleding.  

 

Per augustus 2021 wordt vergaderd in de volgende samenstelling: 

 

Oudergeleding School: Plaats: Aftredend: 

Alwina van der 

Mark-Leijssenaar 

 

De Cirkel Assen 

Aftredend 

december 2021 

Roos-Anne den 

Ouden 

 

De Parel Drachten 2023 

Jack Lenting De Rank Roden 2023 

Maryse ten Klooster De Brug  Zuidhorn 2025 

Hilko Bos Onder de Wieken Oldehove 2025 

    

 

Personeelsgeleding  School: Plaats: Aftredend: 

Hannah Bijlsma De Cirkel Assen 2025 

 

Jan Peter Zomer 

 

Klim-Op Middelstum 

Aftredend 

december 2021 

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 

 

December 2021 


