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

Jan de Wit (voorzitter), Peter Vereijken (vicevoorzitter)en Koos van Riezen (DB)
Cecile Hagesteijn, Jos Bruchhaus, Gerrit Hidding
Diana Eleveld
Wilhelmina zalencentrum in Beilen
25 juni 2018

Notulen Stichting Kits Primair

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering
2. Verslag vorige vergadering d.d. 25 mei 2018
Besluit: Het verslag wordt vastgesteld
Acties: De heer van Riezen en de heer De Wit bereiden inzicht in de gevolgen van de krimp
voor de volgende vergadering voor.
3. Mededelingen
- Er is een cao-onderhandelaarsakkoord. De belangrijkste punten hieruit worden benoemd.
- Met ingang van volgend schooljaar worden de schoolgidsen nu IKC-gidsen.
- Op 9 juli a.s. is er een kennismaking met wethouder Dennis Bouwman
(onderwijshuisvesting).
- Op 17 juli is de eerste kennismaking met wethouder Erjen Derks (onderwijs)
4. Zelfevaluatie
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
5. Marap 1e kwartaal
De marap is met de agenda meegezonden en wordt doorgenomen.
Het verzuimpercentage is een punt van aandacht.
Indien mogelijk worden zieke collega’s tijdelijk elders in de organisatie ingezet.
6. Verbouwing bestuursbureau
De directeur-bestuurder licht de plannen toe. De gemeente Midden Drenthe biedt de
middelen om de school te renoveren. Het bestuursbureau zal uit eigen middelen
gerenoveerd moeten worden.
Er zijn 3 aannemers verzocht een offerte uit te brengen.
Naar aanleiding daarvan heeft 1 partij de opdracht afgewezen, 1 partij heeft offerte
opgemaakt en 1 partij heeft een kostenraming gemaakt.

De wens is om de werkzaamheden in de komende zomervakantie uit te voeren.
- De aanbestedingsregels worden nagezien. Ook worden regels per 01-01-2018 met
betrekking tot gasleidingen gecheckt.
-Er zal scherp worden onderhandeld over de prijs van de werkzaamheden en er wordt
kritisch naar de geoffreerde werkzaamheden gekeken. Gestreefd wordt naar een fixed price
onder de Europese aanbestedingsnorm.
- De gemeente Midden Drenthe heeft toestemming gegeven om de bovenverdieping aan de
Hofstraat te verbouwen.
- Er zal nog een sloopvergunning moeten worden aangevraagd.
Besluit: De voorzitter van de RvT communiceert met de afwezige leden wat er vanavond is
besproken met betrekking tot de verbouwing van het bestuursbureau. Aan mevrouw
Hagesteijn zal worden verzocht of ze het definitieve contract wil bestuderen vanuit haar
ervaring.
7. Vergaderschema
Het concept schema zal nog worden aangepast en ter goedkeuring aan de leden van de RvT
worden toegezonden.
8. De vergadering sluit om 21.10

