
Jaarverslag GMR ROOBOL 2018-2019 
 
Algemeen 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de GMR acht keer vergaderd. De GMR startte dit schooljaar 
met een nieuwe secretaris: Femke Schotanus, werkzaam als medewerker P&O op het 
bestuursbureau van ROOBOL. Voormalig secretaris, Tineke van der Laan, heeft een andere 
baan gevonden en na een jaar inzet voor de GMR afscheid genomen. Daarnaast startte de 
GMR met twee nieuwe vertegenwoordigers voor de oudergeleding: Petra Westra en Wietske 
Bakker. 
 
Samenstelling GMR 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 waren alle plekken in de GMR ingevuld, zowel voor de 
oudergeleding als de personeelsgeleding. De zes personeelsleden in de GMR waren: Else van 
der Greft, Roelof Liemburg, José Westerhof, Hester Boorsma (vice-voorzitter), Renate van der 
Woude en Femke Schotanus (secretaris). De oudergeleding bestond uit: Barbara de Haas 
(voorzitter), Gerrit van den Pol, Maaike Bartels, Marion de Vries, Wietske Bakker en Petra 
Westra. 
 
Mededelingen en vragen bestuur 
Een vast onderdeel van de GMR-agenda zijn de ‘mededelingen van het bestuur en de vragen 
aan het bestuur’. Bestuurder Willem Wouda is op uitnodiging aanwezig bij de GMR-
vergaderingen om mededelingen te doen en vragen te beantwoorden. Het afgelopen 
schooljaar is Willem Wouda drie tot vier keer langs geweest om een aantal mededelingen te 
doen en vragen te beantwoorden. Daarnaast komen de notulen van het overleg van de Raad 
van Toezicht ter informatie aan de orde. Aan het einde van iedere vergadering worden punten 
voor de volgende vergadering opgesteld en is ruimte voor een rondvraag.  
 
Conceptnotulen & actiepuntenlijst 
De conceptnotulen van de GMR-vergaderingen worden ter controle tijdens de volgende 
vergadering besproken. Zodra de notulen definitief zijn vastgesteld komen ze ook op de 
website van ROOBOL te staan. Daarnaast wordt er per vergadering een actiepuntenlijst 
opgesteld, zodat men op een vaste plek kan terugvinden wie welke acties moet uitvoeren. 
Deze actiepuntenlijst wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.  
 
Vergaderingen 
De GMR vergadert twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. De eerste gezamenlijke 
vergadering dit schooljaar was op 17 september. Tijdens deze vergadering is het nieuwe 
strategische beleidsplan van Stichting ROOBOL besproken. Willem Wouda heeft hierover een 
presentatie gegeven. Daarnaast wordt kort gesproken over de relatie tussen de Raad van 
Toezicht en de GMR. Beide partijen geven aan dat de communicatie onderling goed verloopt.  
 
Op 15 oktober is de eerste vergadering van het schooljaar. Op de agenda staan onder andere: 
de opleidingsovereenkomst, de leerlingenaantallen per 1 oktober, stand van zaken strategisch 
beleid, het Arbojaarverslag en de klokkenluidersregeling. Daarnaast wordt uitvoerig 
gesproken over de veranderingen die de nieuwe cao met zich mee heeft gebracht. Vanuit P&O 
is een memo geschreven met alle belangrijke veranderingen.  
 



ROOBOL was zich al een tijdje aan het oriënteren op het Eigen risicodragerschap (ERD) van 
het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds biedt deze mogelijkheid. Als eigen risicodrager 
draagt een organisatie zelf financiële verantwoording voor de kosten van vervangingen. Er 
worden geen declaraties meer ingediend bij het Vervangingsfonds. ROOBOL kreeg de optie 
om te kiezen voor de 14 wachtdagen variant. Er moest snel een besluit worden genomen, 
vandaar dat hier niet tijdens een GMR-vergadering over gesproken is maar de personeels-
geleding persoonlijk is benaderd. De P-GMR heeft ingestemd met het worden van eigen 
risicodrager per 1 januari 2019 met de 14 wachtdagen variant.  
 
De volgende vergadering was op 26 november 2018. Een volle agenda met onderwerpen als 
de opleidingsovereenkomst, het werkverdelingsplan, de begroting voor 2019, de MARAP 3e 
kwartaal, een update over de uitgevoerde RI&E en de statutenwijziging in verband met de 
formele samenwerkingsschool. De GMR heeft tijdens deze vergadering ingestemd met de 
nieuwe opleidingsovereenkomst en met het werkverdelingsplan. Om de begroting voor 2019 
voor te bespreken heeft de financiële commissie van de GMR, overleg gehad met de 
bestuurder van ROOBOL en samen hebben zij de begroting doorgenomen.  
 
De eerste vergadering van 2019 vond plaats op 28 januari 2019. Op de agenda stonden de 
volgende belangrijke onderwerpen: het strategisch beleid ter instemming en het 
vakantierooster en de wijzigingen in de statuten van ROOBOL ter advies. De GMR stemt in 
met het strategisch beleid van ROOBOL. Het is een compleet beleid wat goed in elkaar zit. De 
eigen identiteit van ROOBOL komt goed terug en het is kort en krachtig. Daarnaast is het een 
overzichtelijk beleid met vier hoofdthema’s. Daarnaast komt het bestuursformatieplan aan de 
orde. Op dat moment wordt een afspraak ingepland met P&O en Else van der Greft en Roelof 
Liemburg om het bestuursformatieplan te bespreken. Op 28 januari 2019 hield de GMR een 
gezamenlijke vergadering voor alle MR’en met als thema communicatie onderling. De 
bijeenkomst is niet zo gelopen als verwacht en gehoopt. Het was een chaotische bijeenkomst. 
De gastspreker had de presentatie niet goed voorbereid en het ook niet goed toegepast op de 
situatie bij ROOBOL. Het had moeten zorgen voor meer rust en duidelijkheid tussen de GMR 
en MR’en, maar het heeft juist voor meer onrust gezorgd.  
 
Op 4 maart 2019 was de volgende vergadering, deze vergadering vond plaats op de Balkwar 
in Kootstertille. Onder andere op de agenda stonden de volgende onderwerpen: het 
bestuursformatieplan en het GMR-statuut en reglement ter instemming. De profielschets 
voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht was ter advies. Op 7 februari heeft een 
afvaardiging van de P-GMR met Sjoeke Bloem gesproken over het bestuursformatieplan. Het 
was een goed gesprek, er zijn een aantal vragen gesteld. Daarnaast is er nog gesproken over 
tijdelijke leerkrachten, hoe ga die behouden? Wanneer laat je de leerkrachten weten of ze 
wel of niet kunnen blijven volgend schooljaar? De GMR heeft dan ook ingestemd met het 
bestuursformatieplan. Daarnaast is een belangrijk onderwerp wat aan bod komt de rol en de 
taak van de Raad van Toezicht zoals de GMR die ziet. De Raad van Toezicht is er vooral voor 
het toezicht houden het bestuur. Volgens de GMR is het de rol van de Raad van Toezicht om 
zaken te controleren en de integriteit te bewaken. Wat de GMR en Raad van Toezicht 
gezamenlijk hebben is het functioneren van medezeggenschap binnen ROOBOL. Hierover kan 
onderling geëvalueerd worden. Ook kan er onderling gesproken worden over het 
functioneren van het bestuur en de code goed bestuur. 
 



Op 15 april 2019 is eerst de tweede gezamenlijke vergadering met de Raad van Toezicht. Op 
de agenda staan onder andere de rol van de Raad van Toezicht (speerpunten, schoolbezoeken 
en commissies), communicatie tussen de MR en de GMR, communicatie tussen de GMR en de 
bestuurder, positieve punten en aandachtspunten. Het was een fijne bijeenkomst waar goed 
gesproken is over deze onderwerpen. Later op die avond heeft de GMR zelf nog vergaderd. 
Op de agenda stonden deze keer geen ter instemming of ter adviesstukken. Tijdens deze 
vergadering is voornamelijk gesproken over het huishoudelijk reglement en de aankomende 
verkiezingen. Daarnaast heeft Femke Schotanus (Functionaris Gegevensbeschermer binnen 
ROOBOL) een presentatie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de AVG-
wetgeving.  
 
Verkiezingen 
Voor het rooster van aftreden staan dit keer Maaike Bartels en Marion de Vries erop voor de 
oudergeleding en Roelof Liemburg en Else van der Greft voor de personeelsgeleding. Marion 
de Vries geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen en Maaike Bartels geeft aan zich voor een 
jaar weer herkiesbaar te stellen. Daarnaast geeft Else van der Greft aan zich niet herkiesbaar 
te stellen en Roelof Liemburg geeft aan zich wel herkiesbaar te stellen. Ook Barbara de Haas 
(voorzitter) is tussentijds aftredend. Dat betekent dat er drie vacatures zijn: voorzitter, iemand 
voor de oudergeleding en iemand voor de personeelsgeleding. Er zijn verkiezingen uitgezet en 
ouders en personeelsleden hadden tot 8 april de tijd om te reageren. Voor de sluitingsdatum 
heeft één persoon zich verkiesbaar gesteld en zij is automatisch toegetreden tot de GMR. Het 
gaat om Monique Zuidema, ouder op de Nynke van Hichtumschool. Vervolgens zijn er nieuwe 
verkiezingen uitgeschreven. Hieruit is Nanja Meinema gekozen, zij is ouder op ’t Pompeblêd. 
Voor de personeelsgeleding is de GMR op dit moment nog op zoek naar twee nieuwe 
personeelsleden. José Westerhof-Laagland is locatieleider geworden, zij heeft de GMR dus 
ook moeten verlaten.  
 
Op 27 mei 2019 was de volgende GMR-vergadering. Deze keer stonden er maar een aantal 
zaken op de agenda, waaronder de adviesnota – gebruik Ipad en aandacht voor gehoorschade. 
Als GMR kun je aan de organisatie en ongevraagd advies schrijven om belangrijke zaken onder 
de aandacht te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat langdurig kijken naar het scherm van 
onder andere een IPad op den duur kan leiden tot schade aan de ogen van jonge kinderen. 
Het advies hierin is om niet langer dan 20 minuten te werken op een IPad en dan 2 minuten 
minimaal 20 meter ver te kijken. De GMR zou graag zien dat ROOBOL dit advies opneemt in 
hun beleid. Een tweede punt waarvan de GMR graag zou zien dat hier aandacht aan wordt 
besteed is de toenemende gehoorschade onder jongeren door het luisteren naar te luide 
muziek via smartphone of andere geluidsbronnen.  
 
De laatste vergadering van het schooljaar was op 24 juni 2019. Er waren geen stukken ter 
instemming. Ter advies is de adviesnota – gebruik Ipad en aandacht voor gehoorschade weer 
besproken. De GMR heeft besloten dat er nog een onderwerp aan moet worden toegevoegd, 
namelijk mediawijsheid. José Westerhof-Laagland is hiermee bezig gegaan zodat dit in het 
schooljaar 2019-2020 op de agenda kan komen te staan. Verder zijn nog een aantal zaken 
besproken als het jaarrekening jaarverslag 2018, het Arbojaarverslag 2018, het Academisch 
Kindcentrum ROOBOL en de rolverdeling GMR volgend schooljaar. Petra Westra is per 
september 2019 de nieuwe voorzitter van de GMR, Hester Berés-Boorsma blijft vice-voorzitter 
en Femke Schotanus blijft secretaris.  
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