
 

 
Stichtingsbestuur Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe 

Verslag bestuursvergadering 13 februari 2015 
__________________________________________________________________________________________ 

Aanwezig: Dhr. G. Hidding, Dhr. J. Bruchhaus,, Mevr. C. Hagesteijn,  

Dhr. H. Tiemens, Dhr. P. Vereijken, Dhr. H. Ten Hoor (hoofd financiën). Mevr. G. Meinen 

(personeelszaken), Dhr. J. van Kimmenaede (algemeen directeur) mevr. D. Eleveld (notulen) 

Afwezig: Dhr. J. de Wit 

 

Opening 

De heer Tiemens opent de vergadering in verband met de afwezigheid van de voorzitter. 

Bestuur formatieplan 

De voorzitter heeft voorafgaand aan de vergadering per e-mail een aantal vragen gesteld die 

beantwoord worden. Deze beantwoording wordt na de vergadering per e-mail aan hem 

toegezonden. 

Het bestuur formatieplan wordt paginagewijs doorgenomen en vragen worden beantwoord. 

 

De AD ligt de gevolgen van de wet werk en zekerheid en de cao voor het openbaar 

onderwijs  toe. 

Vraag: hoe willen we als stichting omgaan met de demografische ontwikkelingen in onze 

regio? Heeft de huidige systematiek gevolgen voor de kwaliteit van de organisatie?  De AD 

geeft aan dat er alles aan gedaan wordt een toekomst bestendige organisatie te zijn. 

Besluit: In het voorwoord zal worden opgenomen op basis van welke documenten de 
keuzes zijn gemaakt en wat de uitgangspunten zijn. Ook de gevolgen van de impuls van 
vorig jaar in relatie tot het uiteindelijke   bedrag  van de ontslagruimte van dit jaar wordt in de 
toelichting benoemd. 

Besluit: Het bestuur stemt in met het voorliggende bestuur formatieplan 

 

Financiën 

Marap 

hoofd financiën verzoekt het bestuur bij hem aan te geven welke informatie  het bestuur via 

de marap zou willen ontvangen. 

Actie: de penningmeester geeft bij het hoofd financiën aan welke informatie het bestuur 

wenst terug te zien in de marap 

 

 

 



Jaarrekening 

 

Besluit: de voorzitter levert een paragraaf aan voor het jaarverslag aan in de eerste week 
van maart. 

Actie:  Hoofd financiën mailt de paragraaf van vorig jaar aan de voorzitter en de 

penningmeester 

Huisvestingszaken ( mededelingen AD) 

Harm Smeengeschool: 

Het gebied rondom de Harm Smeengeschool wordt de komende jaren gerenoveerd. Dat 

houdt in dat rondom de school de komende periode gesloopt en gebouwd zal worden. 

Er komt een onderzoek vanuit de gemeente hoe men om wil gaan met de school. Er zijn 

diverse opties die onderzocht gaan worden. Mogelijke opties zijn: renovatie, nieuwbouw, 

samenwerking met christelijk onderwijs of samenwerking met een andere openbare school ?  

 

G.A. de Ridderschool: 

De Ridderschool is een groeischool.  

Ook het komend schooljaar zal er weer groei zijn waardoor en ruimte gebrek ontstaat. Er 

komen twee lokalen te kort. Geen ruimte voor bieb op school.  

De AD en de schooldirecteur willen dit graag goed oplossen met de wethouder. Echter het is 

onduidelijk hoe ouders gaan reageren.  

Een optie is de hoogste groepen bij het dr. Nassaucollege onder te brengen. 

De Lindelaar 

De nieuwbouwschool in Westerbork wordt gebouwd voor 17 groepen. Echter er zullen na de 

zomervakantie meer groepen gehuisvest moeten worden (19).  De gemeente wil geen 

tijdelijke huisvesting realiseren. De discussie met de wethouder wordt gevoerd hoe dit moet 

worden opgelost. De prognose is dat er voor een korte periode extra huisvesting gevonden 

moet worden. 

Overdracht buitenonderhoud 

De 0 meting is inmiddels uitgevoerd en ook de bespreking van de rapporten is gevoerd. 

De gemeente heeft aangegeven dat er over de uitkomst van de rapportage niet meer 

gediscussieerd kan worden. De gemeente is voornemens de werkzaamheden die uit de 

rapportage naar voren zijn gekomen zelf uit te voeren.  De bedragen zullen niet worden 

overgemaakt. De bestuurders van COG en OBOMD hebben aangegeven niet akkoord te 

gaan met de voorgenomen handelswijze. De ambtenaar heeft aangegeven het weer te 

bespreken met de wethouder. 

 

Besluit: Op 6 maart as. staat er een gesprek met de gemeente Midden Drenthe gepland. 
De bij dit gesprek aanwezige bestuursleden zullen de genoemde punten in dit gesprek 
bespreken..  

 

GMR 

Op 17 februari as. is er een bespreking tussen bestuur en GMR over de invoering van code 

goed bestuur. 

 

Besluit: Jos Bruchhaus, Cecile Hagesteijn en Jan de Wit zijn namens het bestuur bij dit 
gesprek aanwezig. 



 


