
 

 

Notulen van de extra vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad gehouden op  8 december 2015  
in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen 

 

Aanwezig: Aly Brunsting, Mirjan Pots, Betty Schuring, Marcel Tuik, Victor Jongman, Froukje Warnders 

Anneke Boer, Dolf Dekker, Tiny Veenbaas, Immy Rorije 

Afwezig:  Jannie Snoeyer, Koos in t Hout, Antecla Hoving, Martie Bossewinkel 

Notulen:  Diana Eleveld  

 

De GMR is in deze extra vergadering bijeen geroepen om te spreken over gevolgen voor het 

basisonderwijs van de nota peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie in Midden Drenthe. 

Met ingang van 1 januari 2017 zal de regelgeving op het gebied van kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk gelijk worden getrokken in de harmonisatiewet. 

De nota is voorafgaand aan de vergadering aan de GMR leden toegezonden en wordt door de heer 

Dekker toegelicht. 

De heer Dekker vertelt ook de huidige stand van zaken van de kinderopvang en het 

peuterspeelzaalwerk ten opzichte van het onderwijs. In veel van onze scholen is inmiddels 

kinderopvang (Aska) opgenomen en ook het peuterspeelzaalwerk.  Als gevolg van de nota van de 

gemeente Midden Drenthe zullen zowel de Aska als het peuterspeelzaalwerk ophouden te bestaan. 

Onlangs is er een artikel in het Dagblad van het Noorden verschenen waaruit blijkt dat COG inmiddels 

een organisatie op heeft weten te zetten waarin de kinderopvang in de scholen in eigen beheer is 

geregeld. 

Onlangs heeft het MT bij het bestuur mandaat gevraagd  om Marijke Fokkema (directeur ASKA) en 
Ronneke van der Molen (management assistente) voor respectievelijk 16 uren en 8 uren per week in 
te huren op detacheringsbasis. Doel: Onderzoek naar en realisatie van gezamenlijk organiseren van 
IKC’s door Kits Primair en  ASKA kinderopvang met als realisatiedatum 1 juli 2016. 
 
Vraag van de GMR: Is het verstandig om in dit proces dezelfde partij voor ontwikkeling van een IKC te 

vragen als het COG? Hoe zijn de verhoudingen? 

De heer Dekker geeft aan dat er binnen OBOMD al een samenwerking is met Aska. 

Aska zal zich opheffen als alle onderdelen ondergebracht zijn bij de verschillende schoolbesturen. Op 

dit moment zit Aska al in veel van onze scholen en worden dus al veel van onze kinderen bij Aska 

opgevangen. Er wordt om ons heen al veel in gang gezet op het gebied van kinderopvang  dus we 



moeten snel handelen om bij te blijven. Daarnaast is er een opdracht van de gemeente om de 

kinderopvang  binnen het onderwijs onder  te brengen 

 

Vraag van de GMR : Welke rol zullen de medewerkers van Aska tijdens het onderzoek  gaan vervullen 

binnen de gestelde uren?  

De aspecten van de kinderopvang  in het onderwijs zullen door de medewerkers worden uitgezocht. 

Daarvoor wordt een projectplan geschreven die zal worden voorgelegd aan OBOMD. 

Tijdens het proces zal het MT tijdens de GMR vergadering terugkoppeling  geven over de voortgang 

in het gesprek. 

Vraag van de GMR: Welk voor risico loopt OBOMD financieel als blijkt dat de kinderopvang niet zo 

loopt zoals we hadden gehoopt?  

De kinderopvang zal in een aparte stichting worden ondergebracht onder de holding van Kits Primair. 

De stichting ‘onderwijs’ loopt daardoor geen financieel risico.. 

De directeur van de school zal uiteindelijk de kwaliteit van de kinderopvang in de school managen. 

Vraag van de GMR: Worden de loonkosten voor detachering tijdens het onderzoek door Kits Primair 

betaald? 

De kosten zullen maximaal 40.000 euro bedragen en worden betaald door Kits Primair. Je neemt 

immers tijdelijk mensen in dienst die een opdracht ten dienste van Kits Primair uitvoeren. 

Op moment dat er een commerciële organisatie wordt opgezet zullen de kosten voor deze 

organisatie zijn. 

 

Besluit: De GMR stemt in met onderzoek naar en realisatie van het vormen van een IKC’s onder de 
vlag van Kits Primair met als uiterste realisatiedatum 1 juli 2016 en met de loonkosten die met dit 
onderzoek samenhangen. 

 

Actie secretariaat: Het verslag van deze vergadering zal met bijbehorende stukken aan de MR’ en 

worden gezonden. Hierbij zal de opmerking worden gemaakt dat een en ander vertrouwelijk is. 

Vacatures in de GMR: 

Er zijn twee vacatures in de GMR en de functie van vice-voorzitter zal moeten worden toegekend aan 

iemand omdat AB afscheid neemt. 

Besluit: De Bosvlinder en de Lindelaar hebben een vacature in de GMR voor een personeelslid. 

 

Actie: De GMR  gaat, met steun van de schooldirecteuren, actief lobbyen bij de teamleden om zitting 

te nemen in de GMR 

 


