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1. Opening 
        De voorzitter opent de vergadering 
 
2. De agenda wordt vastgesteld. 
      Rapport rekenkamercommissie wordt aan de agenda toegevoegd. (7a) 
      Er wordt een leespauze ingesteld 
 
3. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vergadering van 6 juni jl. zijn niet ontvangen en komen de volgende keer 
weer op de agenda. 

 
4. GMR  

Er is een informele bijeenkomst geweest tussen bestuur en de GMR. Volgende keer zal er 
een agenda met bespreekpunten zijn. Dat zal tegen het eind van het schooljaar zijn. 

   
5. Financiën 

De AD reikt een lijst met investeringen uit waaruit ook de investeringsruimte blijkt. 
De AD licht de investeringen toe. Ook wordt er gesproken over de afschrijvingen. 
De intentie is om alle voorraden te balansen. 
Er wordt gesproken over verzekerde waarde van de gebouwen en inventaris. 
Actie: Het verzekerde bedrag zal t.z.t. bij de gemeente worden opgevraagd. 
 

  
6. Personeelszaken 

Formatie 
Er is een formatieoverzicht. De AD licht dit toe.  
Er zijn vanuit  het rddf nog enkele mensen waar verplichtingen aan zijn. Door allerlei 
ontwikkelingen zijn de rddf ers of opnieuw ingezet of hebben een andere baan gevonden. 
Gebleken is dat tot nu toe het gevoerde beleid positief is gebleken. 
Af gewacht wordt hoe de nieuwe cao er precies uit gaat zien. 

    
7. Organisatie en onderwijs 

RI&E komt de volgende keer op de agenda. (conclusies en aanbevelingen) 
- Huisvesting ( overdracht buitenonderhoud) 
Dit onderwerp is vanmorgen besproken met de wethouder en de ambtenaar op het 
gemeentehuis. Er lag een voorstel dat na de bespreking van vanmorgen  op punten zal 
worden aangepast. 
Voor de  Mr. Harm Smeengeschool zal een separate afspraak gemaakt worden  in verband 
met diverse ontwikkelingen. 

             -  communicatie 
              De verslagen van het overleg met de gemeente  zullen voortaan rechtstreeks naar het    
              secretariaat gezonden worden. Actie: Het  secretariaat zend alle stukken 1 op 1 door naar het  



              bestuur. 
              -Rapportage rekenkamercommissie Openbaar Onderwijs 
               De rapportage wordt besproken. 
               Er zal voor dinsdag as. op het onderzoek worden gereageerd naar de commissie. 
              Actie: de voorzitter en de heer Hidding maakt een reactie op dit stuk en zal dit voor  
              verzending naar de  gemeente eerst voorleggen aan de overige bestuursleden. 
              ICT: 
              Er is tijdens en na de vakantie veel geïnvesteerd in ICT. In de herfstvakantie zullen we als  
               stichting overstappen naar een andere beheerder. 
               Op 31 oktober zal de basisschool Hijken officieel geopend worden. 
              Samenwerkingsmogelijkheden: 
              Er zijn met omliggende besturen gesprekken gevoerd. De voorzitter doet verslag. 
              De AD zoekt samenwerking met omliggende partners in onderwijs en kinderopvang. Er wordt  
              momenteel nagedacht over vormen van invulling van samenwerking. 
               Actie: Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
   
        
              Vergaderschema en planning: 
               Het secretariaat heeft een planning rondgestuurd. Er wordt afgesproken het schema aan te               
               houden. ( 24 oktober kan dhr.G. Hidding niet ) 
 
               Rondvraag: Geen 
    

 
 
 
 

 

 

 


