
  

NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 12 september 2016 

Aanwezig:, Jan de Wit (vzt), Peter Vereijken, Dolf Dekker Tiny Veenbaas ,Gerrit Hidding, Cecile Hagesteijn, Jos 

Bruchhaus, 

Notulen: Diana Eleveld  

Afwezig: Harm Tiemens, Immy Rorije 

Locatie: Mr. Sieberingschool Nieuw Balinge 

 

1.De voorzitter opent de vergadering 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2.Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering d.d. 15 juli jl. wordt doorgenomen. 

naar aanleiding van: 

Ziekteverzuim: de directeur personeel geeft aan dat er een 0 meting is uitgevoerd inzake het ziekte 

verzuim.  

Op de volgende bestuursvergadering zullen de ontwikkelingen van het ziekteverzuim worden 

besproken. 

Besluit: De notulen van de vergadering van 15 juli jl. worden vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Start schooljaar 2016-2017 

Het schooljaar is rustig gestart zonder bijzonderheden. 

Implementatie IKC 

Op 29 augustus jl. is de kinderopvang in de scholen gestart. De heer Dekker doet hiervan verslag. 

In Westerbork start binnenkort een extra groep voor peuteropvang. 

De medewerksters van SPMD die nu in de scholen van Kits Primair werken zijn  gedetacheerd bij de 

stichting Kindcentra Kitsprimair. 

Onderwijsinstellingen zijn nog in overleg met de gemeente Midden Drenthe over de kinderopvang in 

de scholen. De gemeente staat garant met een borgstelling voor het waarborgfonds. 

Actie voorzitter: de voorzitter stuurt de overige bestuursleden de stukken met betrekking tot het 

waarborgfonds 

Terugkoppeling bestuur gesprek met de onderwijsinspectie 

De heer Dekker doet verslag van het gesprek met de heer Puma van de onderwijsinspectie. Hierbij is 

aangegeven dat de inspectie de komende jaren ook een inspectie op bestuursniveau zal doen. 

Twee scholen zitten momenteel onder de inspectienorm.  

Op ’t Hiekernust lagen opbrengsten meerdere malen onder de inspectienorm. De afwijkende score 

ontstaat vooral in de eindgroep. Het MT heeft voor 4 oktober a.s. een interne audit aangekondigd op 

De uitkomst wordt besproken met teamleden en ouders. 



Vrijdag as. Komen er twee inspecteurs op de Pieter v Thuylschool in verband met het excellente 

scholen traject 

Organisatie 

Voortgang profiel directeur-bestuurder 

De BAC (Benoemingsadvies commissie)  is bezig  met de voorbereidingen van het profiel voor een 

directeur-bestuurder en de sollicitatieprocedure. 

Vrijdag 16 september as. zal de BAC opnieuw bij elkaar komen.  

Op de achtergrond worden inmiddels voorbereidingen getroffen om de sollicitatieprocedure goed te 

laten verlopen. 

De BAC zal afspraken maken over de manier waarop de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden en 

wie in de sollicitatiecommissie zullen plaatsnemen of dat men een extern bureau in de arm neemt. Er 

wordt nagedacht over de toevoeging van iemand uit de tak van de kinderopvang aan de BAC. 

Er wordt gesproken over de inschaling van de nieuwe directeur-bestuurder. Er is hiervoor nieuwe 

wetgeving in de maak.  

Besluit: de huidige BAC zal een voorstel doen voor de gehele sollicitatieprocedure  

Zodra de BAC een definitief concept functieprofiel en een advertentietekst klaar heeft zal dit worden 

voorgelegd aan het bestuur en daarna aan de GMR. 

Voortgang onderzoek samenwerking Kits Primair en COG 

CMO Stamm heeft een conceptrapport gemaakt waarop COG nog moet reageren. Kits Primair heeft 

haar reactie inmiddels gegeven. 

De heer Dekker geeft kort verslag van hetgeen in het rapport staat. 

 

Personeel 

De meerschoolse directeuren hebben de resultaten van het welzijnsonderzoek in de teams 

besproken. 

Er is op dit moment geen aanleiding om verder actie te nemen. De werkdruk blijft een 

aandachtspunt. De verwachting is dat dit zal afnemen door de invoering van de andere schooltijden. 

Het organiseren van de pleindienst is een hele uitdaging.  

 

Financiën 

De cijfers tot 1 september zien er goed uit. De marap over deze periode volgt nog. 

Het bestuur zal voor 1 november as. nog bij elkaar moeten komen om de begroting voor 2017 goed 

te keuren. 

Besluit: het bestuur komt op 7 oktober as. Bij elkaar om de begroting goed te keuren. 

Rondvraag 

-De gemeente Midden Drenthe heeft een verzoek gedaan om een datum te geven voor een vervolg 

gesprek tussen Kits Primair en de gemeente Midden Drenthe.  

-De heer Hidding wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis en zal daarna enige tijd niet 

beschikbaar de vergaderingen fysiek bij te wonen. 

-Er wordt gesproken over de mandatering in de organisatie.  

Besluit: de mandatering zal door een jurist worden uitgezocht. De heer Dekker zal hiervoor een jurist 

benaderen. 



-De voortgang van de samenwerking met Flynth wordt besproken.  

Besluit: Er zal een gesprek met Flynth worden aangevraagd om de voortgang en de werkzaamheden 

voor de kinderopvangtak te bespreken 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


