
                   GMR  

 
 

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad gehouden op  27 november 2014  

in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen. 
 

Personeel:  A. Boer, A. Brunsting, M. Fleere, F. Warnders,J. Pijpker,  

Ouders: J. Muller, A. Snijders 

Afwezig: M. Pots, J. Korte, K. in t Hout, A. Hoving, J. Snoeijer 

Namens Kits Primair: H. ten Hoor, J. van Kimmenaede, D. Eleveld 

 

1. Opening 

Mevr. A. B. opent de vergadering en neemt vanavond het voorzitterschap over i.v.m. de 

afwezigheid van mevr. J. S.    

 

2. Vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt een ingekomen email van mevr. J. S. toegevoegd bij het punt ter 

bespreking. 

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 20 oktober 2014 

-Gisteravond ( 26 november 2014) is er een bijeenkomst  geweest met (G) MR en de AOB over 

de cao en andere tijden op de Lindelaar in Westerbork.   

-Vraag is, hoe om te gaan met de mededeling dat ouders aangeven hun kind bij COG in te 

schrijven als wij bij Kits Primair andere schooltijden invoeren? ( ter kennisgeving aannemen, dit 

kan ook andersom werken) 

-Stand van zaken samenwerking scholen Hoogersmilde. ( De Pieter van Thuylschool en De 

Vaart) 

Mevr. A. Boer geeft weer hoe de stand van zaken is met betrekking tot de samenwerking op de 

Grift in Hoogersmilde. Samenwerking tot nu toe is lastig omdat beide scholen een geheel eigen 

werkwijze hebben. Het kost erg veel tijd om naar elkaar toe te groeien.  

 

Besluit:  De notulen van 20 oktober jl. worden goedgekeurd 

 

4. Mededelingen AD 

- privacy gevoelige informatie 

In het nieuws is naar voren gekomen dat privacy gevoelige  gegevens van leerlingen gebruikt 

worden door uitgeverijen voor commerciële doeleinden. Kits Primair heeft vandaag uitgezocht 

of dit ook bij ons aan de orde is. Inmiddels is er een brief van de uitgeverijen dat de privacy 



wetgeving op dit moment niet wordt geschonden. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan en 

de uitkomst hiervan wordt afgewacht. 

 

5. Begroting 2015 

Henno ten Hoor( Hoofd financiën ) licht de begroting toe en geeft aan wat de aandachtspunten 

zijn. Voor het einde van het jaar worden alle bezittingen van de organisatie in kaart gebracht en 

wordt er een correctie op de balans gemaakt. 

Er wordt een vraag gesteld over de salariskosten van de schoonmaak. De heer Ten Hoor  geeft 

aan dat nu de schoonmaak in eigen beheer is de extra kosten voor personeel ook bij de post 

personeel zijn terug te vinden.  

De huur van huisvesting is omlaag gegaan omdat het stafbureau nu aan de Hofstraat zit. De 

energiekosten van de brede scholen zijn te vinden onder exploitatie brede scholen. 

De post ICT: in 2017 wordt er niet extra geïnvesteerd in ICT. Hierbij ook rekening houdend met 

de krimp.  

Uit de ingekomen mail van mevr. J.S. de vraag welke kosten gemaakt zijn voor drukwerk PBS, 

lifestyle en de invoering van het nieuwe logo in relatie tot festiviteiten/receptie drukwerk etc. 

De AD licht toe welke kosten er gemaakt zijn.  Het drukwerk is in eigen beheer gedaan op de 

kleurenprinter. De AD schat de kosten op ongeveer 400 euro. 

 

6. Begroting zorgbudget 

Binnen de organisatie wordt per beleidsterrein bekeken waar geld naartoe gaat en waar geld 

vandaan komt. Op deze manier wordt de gehele financiële stroom op dit beleidsterrein in kaart 

gebracht. De begroting voor de zorg is als eerste afgewikkeld i.v.m. overstap naar passend 

onderwijs.  Ook wordt de financiële stroom in verband met passend onderwijs toegelicht. De 

AD geeft nogmaals aan dat er in het samenwerkingsverband een fout in de berekening is 

gemaakt waardoor er veel minder geld binnenkomt dan eerst begroot.  

De zorg is goed in beeld. En er zijn steeds meer kinderen die zorg nodig hebben. Er wordt 

minder verwezen. Kinderen die worden verwezen naar so kosten geld.  Ook wordt er een 

onderzoek gedaan naar welke kosten er bij de ziektekosten verzekering gedeclareerd kunnen 

worden.  De zorgbekostiging is niet meer middels een rugzak aan een kind toegewezen maar 

komt in het zorgbudget. 

Er is bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs aan de niet zorgleerlingen. 

Er wordt veel ingezet om de kwaliteit van de docenten in de klas op peil te brengen. 

De zorg begroting is duidelijk in beeld gebracht waaruit blijkt dat er een overschrijding is. Er is  

een keuze gemaakt om meer geld aan de zorg uit te geven dan er binnen komt. Niet iedereen 

binnen de GMR vindt dit een goede de keus.  

 

7. Beleidsontwikkelingen en perspectieven 

De AD licht het voorliggende stuk toe. ( organisatorisch model, communicatiemodel) 

Gedurende de periode van het strategisch beleid vinden er wijzigingen plaats. Bijvoorbeeld de 

invoering  van een nieuwe cao. Ook wordt er een RI&E gemaakt bovenschools op financieel 

gebied. Al deze ontwikkelingen maken  dat er nuances aangebracht  dienen te worden op 

lopend strategisch beleid.  Al deze ontwikkelingen en keuzes zijn in het voorliggende document 

in beeld gebracht. 

Vraag: heeft de AD behoefte aan evaluatie van dit plan op termijn? De AD gaat er vanuit dat de 

evaluatie vanuit de MT en de locatie coördinatoren leden bij hem terecht komen.  

Advies: De GMR leden geven aan dat een geplande evaluatie wellicht de moeite waard is. 



 

8. ICT beleidsplan 

De directeur ICT is wegens omstandigheden niet aanwezig om een en ander toe te lichten. De. 

De invoering van de chromebooks zal op de grote scholen in 2016/2017 worden ingevoerd. 

Waarom is deze keuze gemaakt? Omdat het om een grote uitgave gaat is er gekozen om eerst 

de kleine scholen te voorzien van chromebooks. Het is niet betaalbaar om het gebruik van 

chromebooks gelijktijdig op alle scholen in te voeren.  

Waarom staan er in de financiële onderlegger  zoveel vraagtekens? Dit omdat er ook altijd veel 

onzekerheden zijn bij invoering van nieuwe ICT systemen.  Het gaat om een beleidsplan en de 

financiële gevolgen worden in de begroting verder uitgewerkt Ook  het deelgebied ICT wordt 

nog  apart in beeld gebracht 

 

9. Folder Lifestyle 

Ter kennisgeving 

De folders zijn bedoeld voor ouders om zo een beeld te geven van lifestyle in de scholen 

 

10. Folder PBS 

Ter kennisgeving 

De folders zijn bedoeld voor ouders om zo een beeld te geven van PBS in de scholen. 

 

11. Ter bespreking 

- Website 

Er wordt aangegeven dat het jammer is dat als je op internet  Kits Primair intoetst men nog 

steeds niet bij OBOMD terecht komt.  

De AD geeft aan dat de nieuwe naam nog steeds niet officieel gewijzigd kan worden omdat de 

code goed bestuur nog  niet aan de orde is gekomen bij de gemeenteraad. 

De hoop en verwachting is de officiële naamswijziging en de code goed bestuur samen te 

effectueren in januari om zo  notariskosten te besparen. 

Actie AD: proberen de naamsbekendheid van Kits Primair op internet te bevorderen 

-Ingekomen email mevrouw  J. S. 

J.S.  is benieuwd hoe de sfeer is bij ouders en teamleden op de scholen over het onderwerp 

andere schooltijden. Dit na de bijeenkomsten die in de drie kernen gehouden zijn over dit 

onderwerp. Inmiddels is er ook een aparte bijenkomst georganiseerd voor het personeel. Ook is 

de vraag of na de laatste brief aan de ouders er meer duidelijkheid is gekomen. Moet de GMR-

en standpunt innemen over dit onderwerp? 

De in de mail genoemde vragen worden besproken. 

Tot nu toe is het onderwerp andere schooltijden een MR aangelegenheid.  

Indien er in de MR-en onderwerpen zijn waarvan men wil dat deze in de GMR behandeld 

worden dient hiervoor een schriftelijk verzoek gedaan te worden. 

 

12. Rondvraag 

- Mevr. A. S.  geeft aan dat zij in januari 2015 haar werkzaamheden voor de GMR stopt. Op de 

vergadering in januari zal ze haar opvolger, ( uit de oudergeleding) introduceren. 

De heer J. M.  geeft aan dat zijn jongste  kind dit schooljaar van school gaat. Dat houdt in dat hij 

de GMR verlaat. 

Omdat de G.A. de Ridderschool tegenwoordig de grootste school is wordt er gesproken over 



het aanleveren van een tweede GMR lid van deze school.  

Actie secretariaat:  Het aftreed rooster op de agenda van januari 2015 plaatsen 


