
 

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

gehouden op  15 november 2017 in het bestuursbureau Kits Primair te Beilen 

 

Aanwezig: Victor Jongman, Froukje Warnders, , Mariska Bruulsema, Marcel Tuik, Yvo 

Holwerda, Mirjan Pots, Helma van Oudheusden,  

Afwezig: Betty Schuring, Jacqueline Posthumus, Arnold Prins 

Notulen:  Diana Eleveld  

 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering 

 

2.Notulen vorige vergadering 

De notulen en de actielijst van 2 oktober jl. worden doorgenomen. Het secretariaat 

neemt nogmaals contact op met de directeur van de Meenthe over de vervanging van de 

heer Tuik in de GMR. 

Besluit: De notulen van 2 oktober jl. worden vastgesteld. 

Actielijst: 

De DB heeft navraag gedaan over de leerlingenlijst die de gemeente Midden Drenthe 

opvraagt voor de natte gym die op IKC G.A. de Ridder wordt gegeven. 

De gemeente heeft aangegeven voortaan geen leerlingenlijst meer op te vragen. Alleen 

het aantal kinderen dat de natte gym volgt wordt genoteerd. 

Op scholen waar zwemles gegeven wordt wordt wel een leerlingenlijst gevraagd. 

In de krant van Midden Drenthe heeft een artikel gestaan waarin wordt vermeld dat D66 

gaat onderzoeken of er weer geld vrij gemaakt kan worden voor schoolzwemmen.  

 

Mededelingen 

Er zijn geen vragen gesteld aan de DB en er zijn ook geen mededelingen. 

4.Te bespreken punten 

Schorsen en verwijderen leerlingen (bijlage) Advies 

In de diverse hoofdstukken worden de uitdrukking uw kind en de leerling door elkaar 

gebruikt. Advies is één schrijfstijl te hanteren. 

Er wordt aangegeven dat de juridische grondslag mist. Er wordt verzocht deze toe te 

voegen. Het gaat hierbij om de wet primair onderwijs (wpo). 

Vraag is of er bij lichte schoring geen bezwaar mogelijk is? Die is er wel en dat wordt aan 

het document toegevoegd. 

Besluit: De GMR adviseert positief mits de gemaakte opmerkingen worden opgenomen 

in het document. 

 

 

 



Toelaten leerlingen (bijlage) Advies 

Uitgangspunt is dat alle leerlingen kunnen worden opgenomen binnen Kits Primair. 

Echter wanneer er twijfel is of de zorgmogelijkheid binnen de organisatie wel groot 

genoeg is, dan geldt deze procedure. De veiligheid van iedereen in de school staat 

voorop. 

Op het moment de leerling is aangenomen heeft het schoolbestuur de zorgplicht. 

Besluit: De GMR adviseert positief op het document Toelating leerlingen. 

 

Rondvraag 

-DB heeft in de vorige vergadering gevraagd om te adviseren over de besteding van de 

stakingsgelden. DB verzoekt de PGMR leden op de volgende vergadering van 8 januari 

as. hun mening hierop te geven. Liefst een half uur voor de vergadering. 

Op 8 januari as. van 19.00uur-19.30uur 

Er wordt afgewacht of er nog meer stakingen volgen. 

Ook wil DB graag voorafgaand aan de vergadering aan de PGMR het personeelsbeleid 

toelichten.  

De reguliere bijeenkomst start op 8 januari 2018 om 19.45uur. 

 

-YH vraagt of er een protocol is voor de video interactie die eventueel in de groepen 

wordt gehouden.? 

Wat gebeurd er met de opnames, wie bekijkt de opnames, hoe lang wordt het bewaard 

etc.  

Alle MIB-ers zijn gecertificeerd in coachen in beeld. Op het moment dat iemand wordt 

gevold is dat op vrijwillige basis. Als er vanuit de directeur een coaching wordt 

aangeboden zullen daarover vooraf afspraken gemaakt worden. 

Actie DB: Hij bespreekt in het MT dat MIB-ers op vrijwillige basis video interacties in de 

groepen doen. 

 

-HvO vanuit de MR is de vraag gesteld of er binnenkort een verdiepingscursus MR kan 

worden gegeven. 

Actie secretariaat: Het secretariaat inventariseert begin 2018 de scholingsbehoefte. 

 

De bijeenkomst sluit om 20.15 uur 

 

 


