
 

 

Notulen van de extra vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad gehouden op  17 februari 2016  

in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen 

 

Aanwezig: Aly Brunsting, Mirjan Pots,  Marcel Tuik, Victor Jongman, Froukje Warnders, Edo 

Witteveen, Anneke Boer, Dolf Dekker,  Immy Rorije, Jannie Snoeyer, Martie Bossewinkel, Betty 

Schuring, Jan de Wit, Cecile Hagesteijn, Peter Vereijken, Jos Bruchhaus, Dolf Dekker, Immy Rorije, Tiny 

Veenbaas, Marijke Fokkema, Koos in t Hout. 

Afwezig:  Antecla Hoving 

Notulen:  Diana Eleveld  

 

1.Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering. 

 
2.Verzoek om in te stemmen met het aangaan van een samenwerking met de nieuw op te richten 
stichting kinderopvang Kits Primair 
Mevrouw Fokkema krijgt het woord om een presentatie onderwijs en kinderopvang te houden. 
 
Samenwerking onderwijs en kinderopvang: 
Primair onderwijs en kinderopvang willen de komende tijd  toewerken naar de beste kwaliteit van 
kinderopvang voor de kinderen van 0-13 jaar. Daarmee wordt onder andere gereageerd op de krimp 
in deze regio. Het doel is om in een IKC een  aanbod te creëren waar kinderen worden opgevangen, 
zich kunnen ontspannen en opvoeding krijgen. Men wil toewerken naar één team binnen één 
organisatie met één visie en een doorgaande leerlijn. Dat kan per school verschillen. 
Het is de bedoeling dat Kits Primair zelf kinderopvang aanbiedt en daarmee de Aska vestigingen die 
nu in de scholen gehuisvest zijn overneemt 
 
Hoe wordt één en ander geregeld: 
-Om kinderopvang in het onderwijs  wettelijk te regelen zal er een nieuwe stichting moeten worden 
opgericht. Deze stichting zal worden opgericht door het huidige bestuur en ook in de toekomst 
blijven in het bestuur van  zowel de stichting Kits Primair als de stichting kinderopvang Kits Primair 
dezelfde bestuursleden actief.  
-Na invoering code goed bestuur is er 1 Raad van toezicht met daaronder twee stichtingen. Tot die 
tijd wordt er gewerkt met een personele unie. 
-In de praktijk gaan medewerkers van de huidige stichting werkzaamheden uitvoeren voor de nieuwe 
stichting. De nieuwe stichting zal hiervoor betalen 



-Binnen de stichting kinderopvang wordt gewerkt met de cao kinderopvang. 
-Binnen de stichting Kits Primair wordt gewerkt met de cao onderwijs 
- De geldstromen van beide stichtingen blijven strikt gescheiden. 
 
Peuterspeelzaalwerk: 
-De Harmonisatiewet houdt in dat per 1 januari 2018 ook het peuterspeelzaalwerk onder de wet 
kinderopvang gebracht wordt. 
-De gemeente Midden Drenthe heeft inmiddels besloten dat het peuterspeelzaalwerk in Midden 
Drenthe voor de zomervakantie  verdwijnt.  
- De peuteropvang  zal binnen de nieuwe stichting  worden onder gebracht bij Kits Primair en COG 
Drenthe.   
- Het  personeel van stichting Peuterspeelzaalwerk Midden Drenthe  gaat over naar Kits Primair en 
COG Drenthe. Hieraan zijn wel kwaliteitseisen verbonden. 
-De gemeente is verantwoordelijk voor het  proces van overname van het personeel. 
-Het budget dat de gemeente Midden Drenthe nu beschikbaar heeft voor peuterspeelzaalwerk zal 
worden overgeheveld naar beide stichtingen. 
- Na de zomervakantie zal het peuterspeelzaalwerk worden geïntegreerd in de kinderopvang. 
-In het traject van de harmonisatiewet en de opvang van kleuters gaan COG en Kits Primair gelijk op. 
 
Medezeggenschap: 
-Voor onderwijs is er een (G)MR orgaan voor medezeggenschap 
-Voor kinderopvang zijn dat de ondernemingsraad en de oudercommissie. 
 
Stappenplan: 
-Er is een stappenplan tot aan de zomervakantie gemaakt.  
-In deze periode moet veel geregeld worden zoals o.a.;  
  * Oprichting van de stichting bij de notaris 
  * Inschrijving bij de kamer van koophandel  
  *Registratie in het landelijk register kinderopvang. (Dat is noodzakelijk voor ouders om zo een 
     teruggave van de belastingdienst te krijgen voor kinderopvang.) 
  * Controles door de GGD etc………… 
-Na de zomervakantie zullen de locaties van de Aska zijn overgedragen naar Kits Primair 
-Na de zomervakantie is er geen peuterspeelzaalwerk meer. 
-Na de zomervakantie start de integratie tussen peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. 
 
Waarom wordt er eerst van alles opgetuigd en wordt er pas daarna naar de financiële haalbaarheid 
gekeken? 
Omdat Kits Primair al enige achterstand heeft in het proces zal er haast gemaakt moeten worden om 
een en ander wettelijk in te richten en op te tuigen. Daarnaast wordt er gekeken naar de financiën. 
Er zal echter een bestaande organisatie met een bestaande klantenstroom worden overgenomen. 
Inmiddels zijn de geboortecijfers van de laatste jaren en daarmee de te verwachten instroom 
bekend. Het is voor Kits Primair van belang dat we de peuters binnen onze organisatie kunnen 
opvangen om zo de toestroom van kleuters te kunnen waarborgen. Vooral in deze tijd van krimp en 
de concurrentie met COG. 
 
Hoe wordt omgegaan met kinderopvang in de MFA’s? 
Volgens de voorwaarde van de gemeente mag maar 1 voorschoolse organisatie zijn binnen een MFA. 
Dit is een dilemma. Hierover moet nog gesproken worden. 
 
 
 



De GMR heeft instemmingsrecht op het moment dat Kits Primair een langdurige relatie aangaat met 
een andere organisatie. Kan de GMR instemmen met de langdurige samenwerking tussen Kits 
Primair en de stichting kinderopvang Kits Primair?  
 
De GMR zal aansluitend op deze bijeenkomst met elkaar spreken en een besluit nemen. Hierbij 
verlaten het bestuur en het MT tijdelijk de vergaderruimte. 
 

Besluit: De GMR stemt in met de langdurige samenwerking  tussen Kits Primair en de nieuw op te 
richten stichting kinderopvang Kits Primair. 

 
Actie: Het bestuur zal de komende tijd de stappen zetten om de stichting kinderopvang Kits Primair 
op te richten en de organisatie in te richten.  
 
3. Mededelingen 
Welzijnsonderzoek: 
-Op 23 maart as. is er voor het personeel een voorlichtingsbijeenkomst over het welzijnsonderzoek. 
-Op 29 maart as. start het onderzoek 
-Voor 8 juni zal er een bijeenkomst plaatsvinden met bestuur en MT om een en ander te bespreken 
-Op 8 juni zal het resultaat worden meegedeeld aan het personeel 
 
Leiding van de organisatie: 
De bestuur voorzitter deelt mee dat het huidige management tot aan de zomervakantie de 
organisatie zal leiden zoals ze dat nu doen. Na de zomervakantie zal er worden besloten op welke 
wijze de organisatie geleid zal worden. Daarover is nog geen keuze gemaakt er zijn diverse opties 
mogelijk. 
 
Naamswijziging: 
De naamswijziging van de stichting OBOMD naar Kits Primair is nog niet gerealiseerd. 
De communicatiemedewerkster onderzoekt of de huidige naam de juiste is voor een 
onderwijsorganisatie met daarin kinderopvang. Zij komt met een voorstel. 
 
Het bestuur heeft nadrukkelijk de wens om in 1x alle wijzigingen voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
* De naamswijziging van OBOMD naar Kits Primair 
*Invoering code goed bestuur 
*Statuten wijziging en voordracht leden Raad van Toezicht 
 
 
De bijeenkomst sluit om 21.20uur 
  
 
 
 

 

 


