Stichting Kits Primair

Notulen van de Raad van Toezicht (RvT)
Aanwezig:
Notulen:
Locatie:
Datum:

Jan de Wit (voorzitter), Peter Vereijken (vicevoorzitter), Cecile Hagesteijn, Jos
Bruchhaus, Gerrit Hidding en Koos van Riezen (DB)
Gerard Samson
Wilhelmina zalencentrum in Beilen
25 mei 2018, 08:30 (09:30) – 11:30 uur

Notulen Stichting Kits Primair
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2. Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Intern besproken
3. Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag Aksos 2017
Toelichting door Aksos (accountant) en de Unitmanager Administratie (UA)
Aanwezig namens Aksos: De heer Elzinga en de heer Bruinsma
Algemene opmerking: In de periode van de controle is er adequaat en plezierig contact geweest
tussen Aksos met financiële administratie van Kits Primair. Er zijn complimenten voor de
bedrijfsvoering van Kits Primair.
Accountantsverslag 2017:
Puntsgewijs worden de bevindingen van het accountantsverslag, conform de voorschriften,
doorgenomen.
Algemene opmerkingen:
- Waak voor een (te) behouden begroting.
- Er is een bedrag opgenomen als algemeen reserve. De accountant adviseert dit bedrag te
splitsen in bestemming reserves naar aanleiding van een te maken risico analyse.
Rapport inzake de jaarrekening 2017
Géén op- en aanmerkingen
Jaarverslag 2017
Redactioneel:
Pagina 3 Het aantal leerlingen, op meerdere pagina’s verschilt  vermelding/verwijzing
gebruikte datum
Pagina 17 Negatieve resultaat komende jaren  bewust negatief begroot
Nog niet bekende extra baten, worden niet opgenomen in begroting
Pagina 16 vermelding OBOMD  verwijderen
Pagina 26 IKC directeuren  vermelding datum
Opmerking: een aantal leden van de RVT heeft enkelzijdige afdrukken ontvangen van
dubbelzijdige originelen.
Besluit: De RvT stemt in met het jaarverslag 2017 en zal nadat er enkele tekstuele aanpassingen
zijn gedaan de stukken ondertekenen.
4. Verslag vorige vergadering d.d. 6 april 2018
Pagina 1 ad 3. De heer Hidding stuurt ter inzage een model gebruikersovereenkomst naar de
directeur-bestuurder.
Besluit: De notulen d.d. 6 april 2017 worden vastgesteld
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5. Mededelingen

De mededelingen zijn voorafgaand aan de vergadering met de agenda meegezonden.
-De GMR heeft ingestemd met het bestuursformatieplan. De zogenaamde werkdrukgelden
worden ingezet in overleg met de onderwijsteams op de verschillende locaties.
- 10 IKC s hebben voldoende gehaald op de eindtoets boven de inspectienorm en boven het
landelijk gemiddelde. 1 IKC scoorde onvoldoende.
-De heer Erjen Derks zal namens Gemeentebelangen Midden Drenthe de nieuwe wethouder
van onderwijs worden.
- De gemeente Midden Drenthe heeft groen licht gegeven voor renovatie van IKC Harm
Smeenge.
- Graag wil de directeur-bestuurder in een volgende vergadering van gedachten wisselen over
investeringen.

6. Bespreekpunten voor overleg met de GMR op maandag 25 juni 2018
In verband met afwezigheid op 25 juni van de voorzitter van de GMR zal de vicevoorzitter de
taak waarnemen.
Bespreekpunten:
-Strategisch beleid
-Samenwerking PO en kinderopvang, o.a. integrale aansturing
-Good Governance ??
In overleg met het secretariaat zal de voorzitter van de RvT een mail aan de GMR sturen.
7. Teamvorming Raad van Toezicht
Intern besproken
8. Wat verder ter tafel kan komen
Géén
9. Sluiting

