
 

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad gehouden op  28 juni 2017  
in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen 

 

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

Bruulsema, Marcel Tuik, Yvo Holwerda, Martie Bossewinkel 

Afwezig: Betty Schuring, Edo Witteveen(ziek) 

Notulen:  Diana Eleveld  

 

Opening 

De  vicevoorzitter opent  de vergadering 

 

Notulen vorige vergadering en actielijst 

Besluit: De notulen d.d. 22 mei jl. worden vastgesteld 

Actie:  

De uitgezette  actiepunten zijn inmiddels afgewerkt. 

MP vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot een GMR lied vanuit IKC de Bosvlinder. 

Het secretariaat heeft inmiddels wel een reactie gehad maar dat heeft nog niet geleid tot een 

concrete voordracht. 

 

Mededelingen van en vragen aan de Directeur-Bestuurder (DB) 

-De DB geeft aan dat men  voornemens is om  grotere units te plaatsen voor de kinderopvang bij IKC 

G.A. de Ridder. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de ruimte van het onderwijs. Hiervoor is nog 

wel een akkoord nodig van de Rad van Toezicht. 

-COG Drenthe en Kits Primair hebben gezamenlijk een verzoek bij de gemeente Midden-Drenthe 

ingediend voor uitbreiding van de onderwijsruimte op de Groeneborg. Beide onderwijsinstellingen 

verwachten komend schooljaar ruimtegebrek. 

VJ heeft de vraag gesteld  of het bovenschoolse deel van het SOP ook wordt besproken in de GMR of 

alleen in de MRen? 

Het bovenschoolse deel van het  SOP komt na de vakantie ter informatie op de GMR agenda. 

 

  

 



Stukken ter instemming, advies of bespreking 

Afscheid Martie (Informatief) 

Martie Bossewinkel geeft aan dat ze in verband met haar nieuwe functie als adjunct-directeur binnen 

Kits Primair stopt als GMR lid. 

Martie zal de MR van de Pieter van Thuylschool vragen  een nieuw personeelslid aan te dragen 

Martie wordt hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen periode. 

Actie secretariaat: termijn en reglement nazien 

 

Professionalisering (Informatief) 

Er is een memo aan de GMR gezonden met daarin uitgelegd hoe de scholing het komend schooljaar 

eruit zal komen te zien. 

Vraag: YH waarom is de tijd voor het schrijven van een scholing terug gebracht van 5 naar 8 uur? 

 

De Directeur-Bestuurder stelt voor dat de uren die voor een training worden gegeven maatwerk  zijn. 

Voor OTC cursussen wordt 5 uur gerekend. Voor grotere scholingen kunnen op verzoek meer uren 

worden gerekend. 

Als een personeelslid  gaandeweg het schooljaar een cursus vindt die  hij/zij graag zou willen volgen 

kan er bij  de directeur een verzoek indienen de scholing te volgen. Op dat moment wordt bekeken 

of er budget is om de scholing te volgen. 

 

Directievoering (Advies) 

Er ligt een memo voor met betrekking tot de clusterverdeling in het nieuwe schooljaar. 

Het verzoek aan de GMR is om hier positief op te adviseren. 

De MR van IKC G.A. de Ridder heeft inmiddels met de DB  gesproken over de benoeming van de heer 

Simon Bijl als directeur op  IKC.  Simone Bijl heeft vanwege de omvang van IKC de Ridder als enige 1 

locatie. Met de MR zal binnenkort een kennismakingsgesprek met  Simon Bijl plaatsvinden. 

Besluit: De GMR adviseert positief op het voorliggende voorstel. 

In verband met belangenverstrengeling stemmen MB (adjunct directeur)  en VJ echtgenoot van 

Nicole Jongman adjunct directeur) niet mee in dit advies. 

 

Klokkenluidersregeling (Instemming P) 

Voorafgaand aan de vergadering zijn er opmerkingen geplaatst op de eerder verzonden stukken.  De  

opmerkingen worden doorgenomen  en eventueel aangepast in de regeling. 

Het verschil tussen de Klokkenluidersregeling en de klachtenregeling wordt toegelicht. 

De heer Van Riezen licht het voorliggende stuk toe. 

Mevrouw de Boer wordt toegevoegd  als vertrouwenspersoon. 

 

De DB past de regeling aan met de gemaakte opmerkingen waarna de DB schriftelijk zal reageren. 

Na aanpassing en bespreking in de RvT zal een en ander opnieuw worden voorgelegd aan de (P)GMR. 

 



Managementstatuut (Advies) 

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn opmerkingen geplaatst op de eerder verzonden stukken. 

De DB ligt het statuut toe. 

Er zal schriftelijk worden gereageerd op de gemaakte opmerkingen. 

Vraag: Wie vervangt de DB bij zijn langdurige afwezigheid?  

Op het moment dat de DB langer dan 4 weken afwezig is worden zijn taken door de RvT 

overgedragen aan de heer Dekker. Een en ander is vastgelegd. 

Besluit: De GMR besluit met de gemaakte opmerkingen positief te adviseren op het 

Managementstatuut. 

 

Rondvraag: 

-Verzoek om personeelsleden van 57+ te attenderen op hun rechten via de Dimemo. 

De DB geeft aan dit binnenkort te regelen. 

-Is het mogelijk om meer margedagen te creëren door dagelijks bijvoorbeeld 5 minuten langer les te 

geven? 

De DB geeft aan dat dit volgens de CAO niet mogelijk is. Vanaf het  schooljaar 2018-2019 mogen 

scholen hun eigen margedagen vaststellen. 

-Als er een nieuw vergaderschema wordt gemaakt kan de starttijd dan worden vervroegd? 

Het secretariaat maakt een vergaderschema met als starttijd 19.30 uur 

 

De  vergadering sluit om 21.00 uur 


