
 

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

gehouden op  2 oktober 2017 in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen 

 
Aanwezig: Mirjan Pots,  Victor Jongman, Froukje Warnders, , Arnold Prins , Mariska Bruulsema, 
Marcel Tuik, Yvo Holwerda, Martie Bossewinkel, Mirjan Pots, Betty Schuring, Helma van 
Oudheusden, Jacqueline Posthumus 

Afwezig: -- 
Notulen:  Diana Eleveld  

 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

Er zijn twee nieuwe leden voor de GMR. 

Elma van Oudheusden vanuit de personeelsgeleding van de Pieter van Thuylschool. 

Jacqueline Posthumus vanuit de oudergeleding van de Bosvlinder. 

 

2.Afscheid Anneke Boer 

Anneke Boer schuift aan en deelt mee waarom ze vlak voor de zomervakantie afscheid 

heeft genomen van de GMR. Anneke geeft aan dat er intern op IKC G.A. de Ridder wordt 

gezocht naar een opvolger. 

3.Notulen vorige vergadering 

Besluit: de notulen van 28 juni 2017 worden vastgesteld. 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4.Te bespreken punten 

Conceptbegroting 2018 (toelichting door de Unitmanager Administratie)(ter advisering) 

De conceptbegroting is met de agenda meegezonden en wordt tijdens de vergadering 

door de unitmanager toegelicht. 

Er is gelegenheid om vragen te stellen. 

- Hoe is de post detachering tot stand gekomen? 

Er zijn momenteel personeelsleden gedetacheerd. Nu is nog niet duidelijk of al deze 

contracten zullen worden verlengd. 

Er wordt jaarlijks een bedrag gedoteerd voor groot onderhoud. 

Ook wordt er een bedrag voor klein onderhoud begroot. 

Waarom staat er een behoorlijk bedrag voor telefonie begroot? Hierin zijn ook de internet 

kosten verwerkt. 

In de administratiekosten is ook deskundigheidsadvies en de beloning van de RvT 

begroot.  



Vanaf 1 februari heeft de RvT de onkosten vergoeding vastgelegd. 

In 2019 wordt er ten opzichte van 2017 en 2018 een verlaging in de begroting 

gesignaleerd. Hoe is dat ontstaan? Het aantal leerlingen daalt en er staan baten 

tegenover de uitgaven. 

Er wordt geld gereserveerd voor projecten. Valt daar het vormen van het strategisch 

beleid ook onder. 

Besluit: de GMR adviseert positief op de begroting 2017 

 

Klokkenluidersregeling (ter instemming) 

Besluit: De GMR stemt in met de voorliggende Klokkenluidersregeling. 

 

Protocol zwemmen (ter instemming) 

Het protocol is onderdeel van het veiligheidsbeleid 

Er is verschil in natte gym en zwemles. 

De DB licht het voorliggende protocol toe. 

De vraag is of er binnen onze stichting drijfmiddelen zijn? Die zijn er niet, maar zullen 

indien nodig, worden aangeschaft. 

Besluit: de GMR stemt in met het voorliggende protocol zwemmen. Dit met de 

opmerking dat men de situatie altijd vooraf beoordeelt. De DB vult dit aan in het 

protocol.  

Het protocol wordt na aanpassing op de website geplaatst. 

 

Actie: De DB vraagt na waarom de gemeente voor natte gym een leerlingenlijst vraagt 

 

Gesprekkencyclus (ter instemming) 

Er is een werkroep actief geweest die het voorstel gesprekkencyclus heeft gemaakt. Eén 

en ander is onderdeel van het personeelsbeleid. Het  voorstel is gelijk voor de 

kinderopvang en het onderwijs. 

Waarom wordt er slechts om de 3 jaar beoordeeld? Dat is volgens de Cao en is 

afhankelijk van het beoordelingsinstrument. 

Bij tijdelijke contracten wordt wel tussentijds beoordeeld. 

Het meetinstrument blijft de vaardigheidsmeter totdat er iets anders is gevonden. 

Besluit: De GMR stemt in met het voorliggende voorstel gesprekkencyclus 

 

Algemeen deel Schoolondersteuningsprofiel (informatief) 

Het SOP bestaat uit een algemeen deel en een schoolsdeel. 

De BD geeft aan dat het om afspraken binnen het samenwerkingsverband gaat. 

De DB licht toe hoe Kits Primair met een aantal zaken om gaat. 

 

 

Aftreedschema 

Het aftreedschema is met de agenda meegestuurd. 

Inmiddels is een aantal vacatures vervuld. 

De heer MT geeft aan dat hij in verband met privé omstandigheden dit schooljaar 

afscheid zal nemen van de GMR. Het secretariaat zal contact zoeken met de 

schooldirecteur met het verzoek de MR verkiezingen te laten houden voor een nieuw 

ouder lid voor de GMR vanuit de Meenthe. 

- In augustus 2017 was AP aftredend en herkiesbaar. Er is geen nieuw lid vanuit IKC de 

Wenteling voorgedragen. Het secretariaat zal daarom aan de school laten weten dat de 

heer AP weer voor de komende 3 jaar zitting heeft in de GMR. 

- In september 2017 was MP herkiesbaar als PGMR lid voor IKC Mr. Siebering. Er is geen 

tegenkandidaat gekomen. Daarom zal MP de komende 3 jaren weer zitting hebben in de 



GMR.  

Actie: Het secretariaat deelt de directies mee wie er zitting heeft in de GMR. 

 

5.Rondvraag 

VJ: heeft iedereen het artikel gelezen over de vorige AD? 

Voor vragen over de inhoud verwijst DB naar de voorzitter van de RvT 

DB: Kits Primair is bezig met vorming van het strategisch beleid. Hierover wil DB ook in 

gesprek met ouders. Hiervoor nodigt DB de GMR ook uit. Er komt nog een officiële 

uitnodiging. 

MB: Er wordt gevraagd naar de betrokkenheid van de GMR over de besteding van de 

stakingstegoeden. DB legt uit dat zodra duidelijk is hoeveel personeelsleden staken en 

dus duidelijk is hoe hoog het bedrag is dan zal DB hierover in gesprek met de GMR. 

Denk alvast met elkaar over een goede bestemming voor dit bedrag. 

 

De vergadering sluit om 21.10 uur 

 

 

 

 


