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Opening 

De heer Tiemens opent de vergadering in verband met het feit dat de voorzitter iets verlaat is. 

De heer Tiemens geeft zijn complimenten voor de in gebruik name van de nieuwe naam en het logo.  

Agenda wordt vastgesteld 

Notulen  28 augustus 2014 

In de afgelopen tijd is er veel tijd besteed aan vernieuwing in  ICT in de klassen. 

Besluit: de notulen d.d. 5 september jl.  worden vastgesteld 

De actielijst wordt doorgenomen. Verzoek is om datum op de actielijst te vermelden. 

GMR 

notulen 28 augustus 2014 worden ter kennis aangenomen. 

 

Financiën 

(concept) Begroting 2015  

Bestuur heeft de begroting gekregen en maakt de opmerking dat men de balans en de ontwikkeling 

voor de komende 4 jaar mist.  Men wil graag het effect zien van de resultaten. 

De AD geeft aan dat er de eerste week van november een balansdag komt voor de daadwerkelijk   

aanwezige inventaris. 

Welke invloed heeft de krimp op de bedrijfsvoering? 

De vraag is of men kan verwachten of er een behoorlijk bedrag van de gemeente komt voor 

overheveling buiten onderhoud.  Het bestuur stelt voor alleen te noemend at we in overleg zijn met 

de gemeente over overheveling buitenonderhoud. 

Besluit: Met de aangegeven wijzigingen zal het bestuur akkoord gaan met de begroting. 

De begroting zal voor 1 november as. naar de gemeente Midden Drenthe gaan. 

Ook de begroting van de gemeente Midden Drenthe komt binnenkort openbaar. Er dient dan te 

worden gekeken of er geld beschikbaar is voor overheveling buitenonderhoud in 2015. Er kan dan 

een vergelijk gemaakt kunnen worden met de begroting van 2013. 



Dossier 22.01 

Het dossier met betrekking tot de financiën van het samenwerkingsverband 22.01 wordt besproken. 

Het is gebleken dat door een rekenfout in het samenwerkingsverband de te verwachten inkomsten  

€ 1.5000,00 voor OBOMD minder zullen zijn dan begroot. 

Binnen het bestuur van het samenwerkingsverband zal moeten worden opgetreden om deze 

problematiek aan te pakken. 

Personeelszaken 

Nieuwe Cao 

Inmiddels is de nieuwe Cao goedgekeurd. 

De AD licht de gevolgen voor de organisatie toe.  

Ook wordt er gesproken over het overlegmodel (GMR) en de discussie andere schooltijden voor de 

stichting Kits Primair. 

De AD deelt informatie uit over de Bapo regeling. 

Rapportage ziekte en verloop dit jaar en inzicht personele trajecten 

Dit is te herleiden uit de marap.  Het bestuur heeft de marap  gisteren gekregen dus nog niet 

iedereen heeft het goed kunnen bekijken. 

Valt op dat het ziekteverzuim hoger is dan het landelijk gemiddelde.  De AD licht toe dat het vooral 

om niet werk gerelateerde ziekten gaat.  

De AD geeft aan dat de verzuimfrequentie goed in beeld is. Maandelijks is er een gesprek met de 

bedrijfsarts om ziekteverzuim en te nemen stappen te bespreken. 

Het bestuur zou graag de meldingsfrequentie ook in beeld hebben. 

De volledige marap wordt de volgende keer op de agenda geplaatst. Actie secretariaat 

Organisatie en onderwijs 

RI&E 

schema is bij de stukken gevoegd.  

De AD geeft aan dat er de komende tijd wordt gewerkt aan  het plan van aanpak per school. 

De plannen van aanpak worden t.z.t. aan het bestuur voorgelegd. 

Besluit: Januari 2015 zal het plan van aanpak gereed dienen te zijn. 

Transfercentrum 

E.e.e. wordt besproken en het bestuur zal op de hoogte gehouden worden van het verloop van dit 

traject. 

Samenwerking dorpsschool Hoogersmilde 

Onlangs is er een gesprek geweest tussen MR-en van de openbare en christelijke school in 

Hoogersmilde. De AD geeft een verslag van deze bijeenkomst.   

De AD geeft aan zitting te hebben in de werkgroep school en omgeving van de PO raad. In deze 

werkgroep wordt o.a. gesproken over samenwerkingsscholen.  

Code goed bestuur 

Momenteel ligt de aangepaste code goed bestuur bij de gemeente ter goedkeuring. 

De GMR is hierover ingelicht. 

De AD houdt in de gaten wanneer de gemeente dit punt bespreekt in de Raad. 

Besluit: Na goedkeuring zal in het bestuur besproken moeten worden wat de vervolgstappen zijn. 

Kaderbrief beleidskeuzes 

De kaderbrief is voorgelegd aan het bestuur. 



De AD geeft aan dat kaderbrief volgende week wordt besproken met het MT en de unit managers 

Na aanpassing, zowel inhoudelijk als taal technisch zal het worden besproken met coördinatoren en  

GMR.  

Besluit: Bestuur stelt voor het woord kaderbrief te laten vervallen en het document 

Beleidsontwikkelingen te noemen. 

 

Traject andere schooltijden 

De AD licht toe dat er 3 bijeenkomsten zijn geweest met ouders en leerkrachten. In deze 

bijeenkomsten waren veel emoties. Momenteel  laat men de rust even weerkeren en de emotie 

wegzakken. Voorstel is om eerst de discussie met eigen personeel te vervolgen en dan start 2015 een 

traject met ouders te starten. In die trajecten wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is voor de 

5 gelijke dagen.   

Besluit: De tijdslijn voor dit traject is ongeveer twee jaar. 

Onderwijs AZC school in Oranje 

De AD doet verslag van de gesprekken die er tot nu toe met de gemeente zijn gevoerd. 

De VO laat onderwijs door Jade uitvoeren. 

De gemeente Midden-Drenthe zal dinsdag as. besluiten welke partij het PO zal gaan verzorgen. 

Daarbij heeft Kits Primair wel aangegeven het onderwijs graag te willen en ook te kunnen verzorgen. 

Onderwijs zal op het terrein zelf verzorgd worden.  

Ruimte behoefte berekening 

Het bestuur heeft de ruimte behoefte berekening ter informatie gekregen. 

Er wordt gesproken over de financiële gevolgen van de leegstand.  

Er wordt besloten bij de PO raad de vraag neer te leggen hoe om te gaan met dit probleem en hen 

om een advies te vragen. 

Met dit advies kan er in gesprek worden gegaan met de gemeente. 

Als hiertoe aanleiding is komt dit punt terug op de bestuursvergadering. 

 

Rondvraag: 

- De voorzitter verzoekt de agenda beter voor te bereiden en stukken voortijdig toe te sturen. 

Besluit: De AD en de voorzitter zullen de vergadering voor bespreken. 

- Interview dagblad van het Noorden inzake deelname citotoets. De AD heeft in navolging hierop een 

brief gezonden aan de staatssecretaris. 

-Actie AD:  Kits Primair zal de komende dagen ook op internet goed vindbaar gemaakt moeten 

worden.  

 

 

 

 

 


