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Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad gehouden op  27 oktober 2015  

in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen. 
 

Personeel:  A. Boer, M. Post, M. Fleere, ,A. Hoving, F. Warnders, M. Bossewinkel  

Ouders:  J. Snoeijer, M. Tuik, E. Witteveen. V. Jongman. 

Afwezig:  A. Brunsting, K. in t Hout 

Namens Kits Primair: D. Dekker, T. Veenbaas, I. Rorije en D. Eleveld((notulen) 

 

1.Opening en vaststellen agenda 

Betty Schuring stelt zich voor als nieuw GMR lid namens t Hiekernust. Betty is ouder. 

verzoek is de concept begroting als eerste op de agenda te bespreken. 

2.Notulen vorige vergadering d.d. 14 september 2015 

Er zijn een aantal tekstuele wijzigingen. 

 

Besluit: De notulen worden vastgesteld 

 

De actie lijst wordt doorgenomen 

t Hiekernust heeft vanaf heden een nieuw GMR lid 

Momenteel zijn er vacatures op de Lindelaar en op de Bosvlinder 

Contacten over de tevredenheidspeiling zijn geweest. De planning is om het onderzoek uit te zetten 

in de periode januari/februari 2016. 

 

3. Stukken ter bespreking, ter instemming of advisering 

Concept begroting    Ter advisering 

De begroting is door iedereen ontvangen en bestudeerd. 

 HtH licht de begroting toe. 

-Het leerlingenaantal is van groot belang  voor de begroting. 

-Er is nog geen definitieve begroting van het samenwerkingsverband. Derhalve is op dit punt nog 

geen goede inschatting te maken. 



-Ook de komende jaren zullen er personeelsleden in de rddf geplaats moeten worden. Daar is in de 

begroting rekening mee gehouden. 

- Afschrijving van ICT is hoog 

- Exploitatie brede scholen zijn de kosten van schoonmaak gestegen omdat de kosten gedeeld 

worden door de gebruikers en de schoonmaak is uitbesteed. 

-Medezeggenschap worden de kosten die gemaakt zouden kunnen worden begroot. Dat wil niet 

zeggen dat deze kosten ook daadwerkelijk worden gemaakt. 

-Groot onderhoud gaat ten laste van de voorzieningen. Voorzieningen voor onderhoud kunnen  

ook alleen voor onderhoud worden besteed. Overzicht voor onderhoud is bij de begroting gevoegd. 

 

 

 

Er zijn vragen gesteld door de penningmeester. Deze vragen worden door HtH beantwoord. 

1. 2019 is niet begroot omdat dit nog te onzeker is 

2. Samenvoegingsbaten gaan voornamelijk naar personeel en ICT. Het zijn incidentele baten 

maar een klein deel is structureel. 

3. Transfercentrum is nog steeds onderwerp van overleg. In principe gaat het project door maar 

er staat nog niet vast op welke wijze.  De kaders zijn geschetst, er zijn drie verschillende 

regio’s die deelnemen.  Momenteel is de feitelijke uitwerking nog niet helder. 

Op  november is er een presentatie over het te gebruiken software pakket. 

4. Zie antwoord punt . 

5. Er zijn geen rente inkomsten 

6. Opbrengsten detachering. Er vinden op dit moment geen acties plaats om detachering 

omhoog te krijgen. Van  2 personen is onduidelijk of de detachering wordt voortgezet. 

7. Het gaat hier om ingehuurd personeel 

8. Kosten medezeggenschap wordt begroot naar het bedrag dat ZOU kunnen worden 

uitgegeven 

9. HtH geeft aan dat de kosten voor lifestyle minder worden. Dat heeft ook te maken met het 

aantal leerlingen. Lifestyle levert een begroting in van wat zij denken nodig te hebben de 

komende jaren. Bij deze kosten valt te denken aan gym, muziek, cultuureducatie  en de 5 

leergebieden. Hier staan ook inkomsten tegenover.  

Actie: HtH stuurt via het secretariaat de aparte lifestyle begroting aan de GMR leden. 

10. HtH wil de voorziening onderhoud graag omlaag brengen. Hierover worden gesprekken 

gevoerd met de accountant.  

11. In de jaarrekening zijn overzichten beschikbaar.  Er zijn uitstaande leningen los van de 

crediteuren en debiteuren. 

12. Zijn de kosten voor de Raad van Toezicht opgenomen in de begroting? Nee, er zijn nog geen 

afspraken gemaakt over de vergoedingen aan de Raad van Toezicht. Dit blijft wel een punt 

van aandacht. 

13. Er is begroot voor PR profielen op de scholen. Het gaat hier om kosten van PR en de extra 

lessen die op dit gebied op de betreffende scholen wordt gegeven. 



14. Wat is de basisvoorziening OmniaKids.  HtH geeft aan dat er in den lande allerlei initiatieven 

ontstaan voor de ontwikkeling van kind centra. In de nieuwe begroting is daarvoor geen 

bedrag opgenomen. 

 

Besluit: de GMR leden adviseren positief op de voorliggende begroting. 
Dit besluit zal door het secretariaat aan het bestuur worden meegedeeld 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenschoolsdeel van de schoolgids     Ter instemming 

Er wordt instemming gevraagd op de versie van oktober 2015 

De GMR geeft aan dat als de stukken niet via een link kunnen worden geraadpleegd, deze op de site 

zouden moeten worden geplaatst. 

Besluit: De huidige versie wordt bewaard voor komend schooljaar. Voor dit schooljaar geeft 
de GMR aan in te stemmen met de eerder goedgekeurde versie van het bovenschools deel 
van de schoolgids. Met de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn. Verder dient er naar 
aanleiding van de huidige situatie een aanpassing te worden gemaakt in het organogram. 

 

 

GMR opleidingen     Ter bespreking 

Vanuit diverse medezeggenschapsgeledingen is gevraagd om een training in medezeggenschap. 

Actie secretariaat: Bij de VOO wordt het trainingsaanbod opgevraagd.  Daarna zal er worden 

besloten welke training zal worden ingekocht. Denk hierbij ook aan info code goed bestuur. 

Actie secretariaat: De mailadressen van de MT leden worden aan MR maillijst  toegevoegd 

 

Reactie op verzoek bestuur om de code goed bestuur te wijzigen      

Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur om voor  september jl. te reageren op de 

voorgestelde wijziging in de code goed bestuur heeft de GMR per email d.d. 19 september 

onderstaand advies gegeven. 

 

Besluit: De GMR geeft een positief advies op de verandering van het genoemde artikel. De GMR is 
van mening dat het goed zou zijn aan de functie, directeur bestuurder, een termijn te verbinden. 
Zodat aan het eind van het termijn een herijking plaats kan vinden in lijn met de ontwikkelingen 
binnen het onderwijs.  

 

4.Goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering  

De notulen d.d. 5 mei jl. worden ter kennisgeving aangenomen 



5. Mededelingen van en vragen aan de waarnemend AD 

De heer DD geeft aan dat de heer van Kimmenaede vrijstelling heeft van zijn taken en licht het 

huidige traject kort toe. Het MT neemt momenteel alle taken van de heer van Kimmenaede waar. 

Daarbij zijn een aantal taken verdeeld. 

DD transfercentrum en ICT 

IR zorg 

TV personeel en lifestyle 

Verder blijft de primaire taak van het MT de scholen. 

Het bestuur is aan zet met betrekking tot het traject code goed bestuur en de benoeming van een 

nieuwe directeur bestuurder. Hopelijk zal dit traject voor de zomer worden afgewikkeld. 

-TV licht het inspectiebezoek van vandaag op de Zuiderenk toe. Het was een intensieve dag. Op alle 

standaarden werd  goed gescoord. 

Ook de veiligheidspeiling bij leerkrachten kwam aan de orde. TV heeft bij de inspectie de reden van 

uitstel van de peiling aangegeven. Veiligheid is een hot item in het nieuwe toezicht kader. Het gaat 

om sociale veiligheid. De veiligheidspeilingen dienen school specifiek te zijn. 

-DD spreekt namens het MT de wens uit dat er de komende tijd in deze nieuwe setting constructief 

toegewerkt kan worden naar een Raad van Toezicht en een nieuwe directeur bestuurder. 

 

6. Rondvraag: 

- Er wordt verzocht de stukken voor de komende vergadering in de dropbox te plaatsen en dan een 

mail aan de GMR leden te sturen dat de stukken klaar staan. 

-Krijgen de  mensen die afscheid nemen van de GMR een attentie? Die krijgen bloemen 

AH geeft aan vanaf november een tijdje afwezig te zijn i.v.m. een operatie 

- Graag op de agenda van de komende vergadering de indeling van de werkgroep financiën plaatsen. 

-Er is een mail van het bestuur aan DD gezonden met het verzoek in de GMR vergadering aandacht te 

besteden aan de wijze van voordracht van de huidige bestuursleden voor de Raad van Toezicht door 

de GMR leden aan de gemeenteraad. De GMR neemt kennis van de opmerking en zal via de mail aan 

Dolf laten weten dit punt graag op de volgende GMR vergadering te willen bespreken. De voordracht 

van de bestuursleden voor de Raad van Toezicht zou een onderdeel kunnen zijn van de training voor 

GMR leden door de VOO. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


