
  
Betreft: conceptnotulen GMR-vergadering 
 
Datum:  25 mei 2020 
Aanvang: 19:30 uur 
Locatie:  Online vergaderen via Teams  
 

   
1. Opening en aanvullen agenda  

Een speciaal welkom voor Hester Berès-Boorsma, zij sluit weer aan bij de GMR na haar 
zwangerschapsverlof. Het was de bedoeling dat Petra en Femke bij Hester langs zouden gaan 
met een cadeautje namens de GMR, maar dit kon door de coronacrisis niet door gaan. Er komt 
z.s.m. een cadeautje voor Merle Hester haar kant op. Afwezig tijdens de vergadering: Roelof 
Liemburg. Frouckje de Jong en Nanja Meinsma sluiten later aan bij de vergadering.  

 
2. Vragen en mededelingen bestuur  

Willem Wouda schuift aan en heeft een aantal mededelingen vanuit het bestuur: 
 
Noodprotocol personeel 
Willem Wouda is samen met Tineke Venema van de Raad van Toezicht bezig met een soort 
noodprotocol voor het personeel, mocht de coronacrisis nog een langere periode gaan duren 
en dit gevolgen hebben voor het personeel. Hier wordt op korte termijn een afspraak voor 
gepland. Wat dit betekent voor de GMR is nog niet helemaal duidelijk, maar dan is de GMR 
vast op de hoogte.  
 
Opleidingsovereenkomst 
ROOBOL graag een aangepaste opleidingsovereenkomst opstellen, die dan ook door de GMR 
goedgekeurd moet worden. Waarschijnlijk komt de vernieuwde opleidingsovereenkomst 
volgende keer op de agenda ter informatie en volgend schooljaar ter instemming.  

  
 Opening scholen 8 juni 

Zoals het nu lijkt is het plan dat de basisscholen per 8 juni 2020 weer helemaal opengaan. 
ROOBOL is wel erg benieuwd naar hoe het coronavirus zich in de komende tijd gaat 
ontwikkeling, op een bepaalde school vier leraren besmet was in het nieuws. Het is belangrijk 
dat iedereen zich er bewust van is dat het coronavirus niet zomaar na de zomervakantie 
opeens over is, maar dat dit nog wel een langere tijd gaat duren. Dat in de toekomst er nog 
wel rekening mee moet worden gehouden.  
 

 Collega’s in risicogroepen  
Er zijn collega’s binnen ROOBOL die op dit moment om verschillende redenen niet voor de klas 
kunnen of wille staan, denk aan zwangerschap of bepaalde medische aandoeningen. Dit 
probeert ROOBOL tot de zomervakantie zo goed mogelijk te regelen en tot de zomervakantie 
moet dit goed lukken. Directeuren gaan het gesprek aan met de medewerkers die dit betreft 
om ook te kijken hoe het na de zomervakantie komt. Als we nog een jaar met het corona zitten 
kan het niet dat een leerkracht een jaar niet voor de klas kan staan. Hier moeten we met allen 
proberen om goede oplossingen voor te vinden. ROOBOL een meedenkende werkgever zijn, 
maar willen ook niet in de problemen komen dat er geen leerkracht voor de klas. Hier een 
ROOBOL-brede lijn in trekken is goed. Op dit moment voor de GMR puur informatief, maar 
eventueel kan de P-GMR hier in een later stadium iets van moeten vinden. Op 27 mei worden 
de nieuwe protocollen voor het onderwijs bekend, tot dan toe houdt ROOBOL zich aan het 
protocol wat is afgesproken. Vergaderen zoveel mogelijk digitaal, of met mooi weer buiten. 
Vakdocenten wel weer in de school en bij studenten kijken naar maatwerk.  



 Thuiszittende kinderen & leerkrachten 
ROOBOL is samen met de omliggende gemeenten en NHL Stenden aan te kijken naar de 
mogelijkheden voor thuiszittende kinderen. Hoe kan er in de zomervakantie scholing 
georganiseerd worden voor kinderen met een achterstand. Daarnaast is het een optie in het 
algemeen om thuiszittende kinderen en thuiszittende leerkrachten te clusteren, zodat 
iedereen zo goed mogelijk bediend wordt. Dit eerst tot de zomervakantie en daarna weer 
opnieuw kijken. Studenten kunnen hier ook een bijdrage in leveren. Er is nog niet zeker om 
hoeveel kinderen dit gaat, het gaat niet om grote aantallen maar de inventarisatie is nog bezig. 
 

 Vacature Office Manager 
Ingrid Hoekstra-Dijkman heeft aangegeven per 1 juli 2020 een nieuwe baan te hebben als 
management secretaresse bij de Gemeente Tytsjerksteradiel waar zij voor de wethouders gaat 
werken. Voor haar functie is een vacature uitgezet. Veel reacties ontvangen en ROOBOL heeft 
afgelopen dinsdag een nieuwe collega daarvoor kunnen aannemen. Het arbeidsvoorwaarden 
gesprek volgt nog in de loop van de week. De nieuwe collega gaat per 1 augustus 2020 starten. 
 

 Formatie en functiegebouw 
De formatie voor volgend schooljaar is bijna helemaal rond, op een paar kleine details na is 
alles geregeld. Verder zijn alle directie vacatures ook ingevuld. Qua directie in Holwerd hoopt 
ROOBOL snel meer over bekend te kunnen maken. Daarnaast is ROOBOL bezig met een nieuw 
functiegebouw, dit na aanleiding van de nieuwe cao po. Deze komt snel ook op de agenda.  
 
Sinterklaassprookje 
Maaike Bartelds geeft aan dat vorig jaar waarschijnlijk de laatste keer is geweest dat het 
sinterklaassprookje gehouden is. Het bestuur en de regisseur stoppen helaas beide. Hier is het 
bestuur en Willem Wouda nog niet van op de hoogte. Waarschijnlijk zijn de scholen al wel op 
de hoogte. Het was een mooie traditie. Willem geeft aan het nog even aan te kaarten bij de 
directeuren.  
 
Samenwerkingsscholen en corona 
Gerrit van den Poll vraagt of er onderling al contact is geweest met de collega besturen van de 
samenwerkingsscholen, dit in verband met het gezamenlijk regelen van zaken wat misschien 
nu moeilijker lukt door het coronavirus. Hier is nog geen contact over geweest. Willem Wouda 
heeft donderdag 28 mei vergadering met de collega besturen en neemt dit mee. 

 
3. Ter instemming  

Er zijn deze vergadering geen stukken ter instemming.  
 

4. Ter advies  
4.1 Reglement werving & selectie lid RVT  
Het reglement is een paar uur voor de vergadering ontvangen van het bestuur. Er wordt 
aangegeven dat het reglement laat is aangeleverd om het goed te kunnen doornemen en ook 
gelijk een advies te kunnen geven. Daarnaast is voorafgaand aan het proces rondom het 
reglement afgesproken dat het reglement ook door VOO (Verenging Openbaar Onderwijs) 
gecheckt zou worden, dit is op dit moment nog niet gebeurt. Het is een mooi document 
geworden en het is fijn dat bepaalde stappen goed zijn meegenomen en duidelijk zijn. Het 
voorstel van de GMR is om op dit moment nog geen advies uit te brengen, maar het reglement 
eerst te laten checken door het VOO. De secretaris van de GMR neemt hierover contact op 
met het VOO. 
 

 
 



4.2 Profielschetsen twee leden Raad van Toezicht met profiel Kwaliteit & Onderwijs en 
Juridische achtergrond 
Er zijn twee leden van de Raad van Toezicht die gaan aftreden, vandaar dat er ook twee 
vacatures uitgezet moeten worden en er twee profielschetsen zijn. Er zijn verder geen 
inhoudelijke opmerkingen over de profielschetsen. Het is belangrijk om even te checken wie 
als eerste aftreedt en op voordracht van welke geleding de nieuwe persoon komt. 
 
4.3 Planning werving en selectie twee leden RvT/ Instellen Benoemingsadviescommissie 
Vanuit de GMR geven Petra Westra en Paulien Zuiderveld aan wel in de benoemingadvies-
commissie te willen deelnemen voor de werving en selectie van een nieuw Raad van Toezicht 
lid. Deelnemen in de BAC gaat best veel tijd in zitten. Uit deze planning blijkt niet helemaal 
duidelijk wat de bedoeling is. Worden beide vacatures tegelijk uitgezet en is er één BAC voor 
beide vacatures? Dit lijkt de GMR te veel. Wanneer er twee personen met hetzelfde 
functieprofiel zouden zijn is het nog mogelijk, maar dit lijkt de GMR niet realistisch. Het advies 
van de GMR is om één BAC te organiseren voor de werving van één Raad van Toezicht lid en 
dan na de zomervakantie weer een nieuwe doen. Femke Schotanus geeft dit door aan Ingrid 
Hoekstra. 
       

5. Ter informatie  
 

5.1 Concept jaarrekening/verslag 2019- wordt op een later moment aangeleverd 
De concept jaarrekening en het verslag van 2020 stond wel op de agenda voor deze 
vergadering, maar het verslag is helaas nog niet ontvangen. De financiële commissie van de 
GMR heeft al wel een afspraak staan voor 29 juni 2020, om het verslag dan voorafgaand aan 
de vergadering te bespreken. Door de coronacriris en de een nieuwe account heeft het verslag 
wat vertraging opgelopen. 

 
5.2 Evaluatie AVG 
Elk half jaar krijgen de GMR en RvT een update over de stand van zaken AVG op dit moment. 
Femke Schotanus geeft een korte toelichting. Het stukje bewustwording is wat lastig nu op te 
pakken vanaf afstand. Dit werkt beter fysiek. Na de zomervakantie wordt dit weer opgepakt. 
De vraag wordt gesteld of we nu met corona en digitaal werken ook tegen AVG-zaken aan 
lopen? Dit valt heel erg mee. ROOBOL heeft een tijdje met ZOOM gewerkt, maar nadat bekend 
werd dat deze partij niet AVG-proof is, is ROOBOL hier ook gelijk mee gestopt. 
 
Maaike Bartelds geeft aan dat zij graag de toestemming over het wel of niet op social media 
verschijnen wilde aanpassen, maar dat de Burgerschool deze formulieren niet makkelijk 
konden vinden. Als het goed is moeten deze formulieren wel bekend zijn binnen de school. 
Goed signaal om te weten dat niet elke leerkracht hier nog van op de hoogte is.  

 
5.3 MARAP 3e kwartaal 
Het blijft een groot en moeilijk leesbaar verslag. Wietske geeft aan zoekende te zijn naar wat 
voor de GMR relevant is? Wat is het belangrijkste om op te concentreren? Het beste is om de 
toelichtingen te lezen. De toelichtingen zijn duidelijk en goed leesbaar. De begroting wordt van 
tevoren goed besproken, daardoor in dit document ook vrij weinig grote verassingen. Als er 
wel iets anders blijkt dan wordt dit op een goede manier toegelicht. 
 

6. Algemeen  
 

6.1 Vaststellen concept notulen 20-04-2020 
Bij deze worden de notulen van de GMR-vergadering van 20-04-2020 vastgesteld. Er zijn 
verder geen opmerkingen over de notulen.   



 
6.2 Verkiezingen volgend schooljaar  
In de meivakantie heeft de GMR een verkiezingsoproep eruit gestuurd. Deze is bestemd voor 
ouders en personeelsleden. Voor personeelsleden is het via Teams Algemeen verstuurd en 
voor ouders via Social Schools. De vraag is of alle ouders van alle scholen dit gelezen hebben.  
Femke Schotanus heeft Betty Nutma benaderd (ouder) en zij zou graag deelnemen in de GMR. 
Hier hoeven verder geen verkiezingen meer voor uitgeschreven worden, dus zij is automatisch 
gekozen nu. Daarnaast heeft Femke Schotanus ook contact gehad met Sigrid Keimpema 
(personeel) en zij zou ook graag deelnemen in de GMR. Ook zij is automatisch gekozen en 
wordt voor een periode van 3 jaar benoemd. Betty Nutma neemt de plaats over van Maaike 
Bartelds en zij zit eerst voor een termijn van 2 jaar. Op dit moment is de GMR dus nog op zoek 
naar één ouder voor eerst een termijn van 2 jaar. Femke Schotanus stelt een nieuw bericht op 
en laat dit controleren door Maaike Bartelds. Daarnaast neemt Femke Schotanus contact op 
met Sigrid Keimpema en Betty Nutma. 

 
6.9 Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken.  

   
7. Punten voor de volgende vergadering  

- Beschrijving taak en rol GMR  
- Werving en selectie reglement  
- Jaarrekening verslag  
- Opleidingsovereenkomst 
- Corona noodprotocol voor personeel 
- Startbijeenkomst medezeggenschap in het algemeen 

 
8. Rondvraag  

Petra Westra en Femke Schotanus hebben beide een berichtje ontvangen van Barbara de Haas 
dat er nog een Facebookpagina van de GMR bestaat. Femke Schotanus is hier nu beheerder 
van. De pagina heeft 49 likes en er sinds 2015 niets meer mee gebeurt. Afgesproken wordt dat 
Femke Schotanus probeert de pagina te verwijderen.   
 
Wietske Bakker geeft aan dat zij contact heeft gezocht met de Tijstream, omdat zij daar 
namens de GMR  daar contactpersoon is. Ze heeft op meerdere manieren en meerdere malen 
contact gezocht, maar tot op heden iets vernomen. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van 
de GMR? De GMR krijgt het idee dat nog niet alle MR’en heel goed met Teams werken. 
 
Er is afgesproken dat er in september 2020 een startbijeenkomst ingepland wordt voor nieuwe 
leden van de GMR, nieuwe directeuren, nieuwe MR leden en andere geïnteresseerden. Wie 
pakt de regie op deze bijeenkomst? Dit hoeft niet vanuit de GMR te komen, wordt vanuit het 
bestuur geregeld. Volgende vergadering even op de agenda. Met de coronacrisis is het ook 
even afwachten of de bijeenkomst door kan gaan. 
 
Monique Zuidema vraag of er scholen zijn die ervaring hebben met het combineren van 
groep 6,7 en 8? Is het verstandig om dit te doen? En hoe is de ervaring vanuit ROOBOL? Er 
zijn op dit moment geen scholen binnen ROOBOL die zo klein zijn dat dit aan de orde is.  
 

9. Afsluiting  
De vergadering wordt om 20:50 uur afgesloten door de voorzitter. De laatste vergadering van 
het schooljaar is op maandag 29 juni om 19:30 uur. Vooralsnog wordt afgesproken deze 
digitaal te doen. 
 



 
Actiepuntenlijst  
  
Wie  Omschrijving  
Femke, Nanja, Paulien Verkiezingenbericht schrijven en laten controleren door Maaike 
Femke Contact opnemen met Sigrid en Betty 
Femke Reglement werving en selectie naar VOO sturen 
Paulien Beschrijving taak en rol GMR 
  
  
  
 
 
 
 
 


