
 

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad gehouden op  22 mei 2017  
in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen 

 

Aanwezig: Mirjan Pots,  Victor Jongman, Froukje Warnders, , Anneke Boer, Arnold Prins ,Edo 

Witteveen, Mariska Bruulsema, Marcel Tuik en Betty Schuring 

Afwezig: Yvo Holwerda Martie Bossewinkel 

Notulen:  Diana Eleveld  

 Opening 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Notulen van de vorige vergadering d.d.  30 maart 2017 worden doorgenomen 

AB geeft aan dat in de vorige vergadering is door de betreffende  commissie is gesproken over het 

bestuursformatieplan.  Andere P leden werden achteraf bijgepraat. Wellicht kan de hele groep 

voortraan gelijktijdig het onderwerp bespreken 

De actielijst wordt doorgenomen. 

-Om toch een afgevaardigd ouder lid van de Bosvlinder te krijgen zal het secretariaat de MR 

nogmaals aanschrijven. 

-De actie omtrent het vakantierooster 2018/2019 zal van de actielijst worden gehaald en komend 

schooljaar opnieuw worden geagendeerd. 

 

Mededeling van en vragen aan de Directeur-Bestuurder 

Er is een vraag gesteld met betrekking rondom de procedure van benaderen van de  

vertrouwenspersoon door ouders. 

De Directeur-Bestuurder geeft aan dat In de schoolgidsen voor het nieuwe schooljaar de nieuwe 

procedure voor het benaderen van ouders van de vertrouwenspersoon wordt vermeld. Hierin wordt 

ook het telefoonnummer van de vertrouwensarts opgenomen. 

Actie secretariaat: Op Narrow casting en in Dimemo  het telefoon nummer van de 

vertrouwenspersoon nogmaals vermelden. 

 

Onlangs zijn op alle scholen de eindtoetsen gemaakt.  Naar aanleiding van de ze  eindtoetsen scoren 

alle scholen voldoende. 

De Directeur-Bestuurder is bezig met een rondje kennismaking met de teams en de scholen. Tot nu 

toe is hij tevreden over wat hij ziet.  Hij doet verlag van zijn bevindingen tot nu toe. 

 

 



Openstaande vacatures 

- Er is een sollicitatiecommissie die zich momenteel bezig houdt met sollicitatiegesprekken voor 

nieuwe leerkrachten en kandidaten voor in het flexteam. 

-Er zijn inmiddels  sollicitatiegesprekken gevoerd voor de functie van directeur en adjunct directeur. 

Door een aantal geselecteerde kandidaten is inmiddels een  ontwikkel assessment gevolgd. 

1 vacature van  adjunct directeur is inmiddels ingevuld 

Met de kandidaten die een ontwikkel assessment hebben gevolgd worden deze  week nagesprekken 

gevoerd. 

De Directeur-Bestuurder doet  verslag van de afgelopen sollicitatieprocedure. 

 

MR-en 

Omdat de vacature van schooldirecteuren bovenschools is uitgezet is de GMR in plaats van de 

afzonderlijke MR en betrokken in de sollicitatieprocedure voor directeur. 

De Directeur-Bestuurder  is voornemens in juni de MR-en uit te nodigen om de leden bij te praten 

over de gelopen procedure. 

Ook wil hij in deze bijeenkomst graag de rol van de MR in relatie tot de GMR toelichten. 

Besluit: Binnenkort worden de MR en GMR leden uitgenodigd om op maandag 19 juni as. bijeen te 

komen in IKC de Ridder. 

- De MR reglementen zijn gereed en zullen deze week aan de MR en worden toegezonden. 

Huisvesting 

Op IKC  G.A. de Ridders is ruimte gebrek. De Directeur-Bestuurder gaat hierover in gesprek met de 

gemeente Midden Drenthe. 

-Ook op de Groene Borg is er voor het komend schooljaar ruimtegebrek. Op zowel de Lindelaar als op  

De Wegwijzer verwacht men komend schooljaar een extra groep te starten. 

-IKC Harm Smeenge zit momenteel rondom in de werkzaamheden van nieuwbouw en sloop van 

huizen en gebouwen in de omgeving. 

 

Stukken ter bespreking 

-Inmiddels heeft de ICT er een extra GMR directory gemaakt. Personeelsleden hebben hiertoe al 

toegang . Ouder leden van de GMR krijgen morgen een mail met daarin uitleg over hoe de directory 

is te benaderen. De Dropbox is verwijderd. 

In de nieuwe directory staan alle GMR stukken opgeslagen. 

-De Raad van Toezicht wil nog graag dit jaar in gesprek met (een deel) van de GMR. Voorstel is om dit 

op 27 juni as. te doen.  

Volgens de nieuwe statuten gaat de Raad van Toezicht twee maal per jaar in gesprek met de GMR. 

Het verzoek aan de GMR leden is om deze week aan het secretariaat aan te geven wie bij deze 

bijeenkomst aanwezig kan zijn.  

 

 


