
 

 

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad gehouden op  25 januari 2017  
in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen 

 

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

Witteveen, Mariska Bruulsema, Betty Schuring, Martie Bossewinkel  en Yvo Holwerda 

Afwezig: Marcel Tuik 

Notulen:  Diana Eleveld  

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van 22 november 2017 worden doorgenomen 

Besluit: de notulen van 22 november 2016 worden vastgesteld 

 

Mededelingen directeur ai. 

De heer Dekker geeft aan dat het MT vanaf 1-10-2015 tijdelijk de functie van algemene directie heeft 

waargenomen o.l.v. de heer Dekker. 

Met ingang van 8 februari as. start de heer van Riezen als directeur bestuurder binnen de stichting 

Kits Primair. Hij zal starten met een kennismaking met de diverse geledingen in de organisatie. 

 

De GMR bedankt het MT voor hun inzet de afgelopen tijd in hun rol van waarnemende directie. 

Scholing 2017 

Er zijn in totaal 11 opgaves vanuit de GMR en MR-en. 

Actie: Het secretariaat neemt contact op met de VOO om een datum af te spreken. 

 

Stemming OPR 

Een GMR lid heeft namens de GMR een stem uitgebracht voor een lid in de ondersteuningsplanraad. 

De GMR vraagt zich af wat de OPR inhoud en zou hierover graag wat meer informatie willen.  

Actie: het secretariaat neemt contact op met de directeur zorg (Immy Rorije) om te vragen of zij het 



één en ander kan toelichten. Zo niet dan wordt er contact opgenomen met het OPR om te vragen of 

zij iets meer kunnen vertellen. 

Werkgroepen indeling 

BS en YH geven aan bij de werkgroep onderwijs te willen aansluiten 

Aan MT wordt gevraagd of hij zich bij de werkgroep financiën wil voegen. 

 

Pestprotocol 

Het pestprotocol is aan de GMR leden toegezonden ter kennisgeving. 

De voorzitter vraagt na hoe de ervaringen met pesten op het plein zijn tijdens de middagpauze. 

Momenteel hebben de kinderen een half uur pauze waarbij de pleinwacht georganiseerd met 

vrijwilligers op het plein ondersteund door pedagogisch medewerksters. 

- Op een aantal scholen wordt de pauze gesplitst waarbij de kleuters en de oudere kinderen bij 

toerbeurt buiten spelen. 

- Op een aantal scholen gaan alle kinderen gelijktijdig op het plein 

- Hebben de vrijwilligers voldoende overwicht? 

- Het is van belang voldoende uitdagend spelmateriaal aanwezig te hebben 

- Sportcoaches hebben hierin wellicht een rol? 

- Op het moment dat er pedagogisch medewerksters worden ingezet gaat het beter op het plein. 

- Op de Harm Smeengeschool zijn met leerkrachten en ouders PBS lessen gegeven op het plein 

- de pleindienstmedewerksters kunnen een incidentenformulier invullen. Hierdoor krijgen teamleden 

in beeld wat er speelt en met welke leerling. 

- Is er een mogelijkheid meer pedagogisch medewerkers in te zetten? 

Besluit: Dit onderwerp zal met de heer van Riezen worden besproken in een van de komende 

vergaderingen. 

Rondvraag: 

YH: Wat is het aanstellingsbeleid binnen de stichting Kits Primair ? 

-Wordt er o.a. gekeken naar een gym-bevoegdheid? 

-Wat doet de leerkracht die vervangen wordt op het moment dat hij wordt vervangen door een gym 

docent? 

Deze vraag wordt doorgespeeld aan de directeur personeel met het verzoek deze te beantwoorden 

op de komende vergadering. 

MP: Er is een oudervacature voor de GMR op de Bosvlinder. Is hierop nog actie ondernomen? 

Immy wordt hiernaar gevraagd. 

FW: Graag de MT leden bedanken voor hun inzet namens de GMR met een bloemetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


