Notulen van de Raad van Toezicht (RvT)
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Jan de Wit (voorzitter),Cecile Hagesteijn, Jos Bruchhaus, Peter
Vereijken(vicevoorzitter), Gerrit Hidding en Koos van Riezen (DB)
Diana Eleveld
IKC G.A. Ridder, t Spiek 2 te Beilen
26-11-2018

Notulen stichting Kits Primair
1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de bijeenkomst en stelt de agenda ongewijzigd vast.
2.
Verslag van de vorig vergadering en actielijst
Inhoudelijk: Er is nog geen reactie van de wethouder ontvangen op de vraag of hij er
behoefte aan heeft kennis te maken met de Raad van Toezicht.
Besluit: het verslag wordt vastgesteld
De actielijst wordt doorgesproken en aangepast waar nodig.
3.
Mededelingen
-Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is per 1-10-2018: 1417 (prognose was
1372).
-Het College van B&W heeft het besluit genomen om IKC Harm Smeenge te renoveren.
Het buro Peter Giezen heeft voor de gemeente een begroting gemaakt, als second
opinion naast de kostenraming van de architect.
-Het Professioneel Statuut is in concept klaar en wordt voorgelegd aan de GMR.

4.
Marap 3e kwartaal
De unitmanager administratie licht de marap toe.
-Er wordt gesproken over de scholingskosten. De kosten van individuele scholing blijven
achter omdat er veel teamtrainingen plaatsvinden.
-Er wordt gesproken over de begroting en uitgaven voor het ontwikkelen van het
strategisch beleid. De uitgaven voor deze beleidsontwikkeling worden nog gedaan.
-Er wordt gesproken over de personele lasten.
-Het langdurend ziekteverzuim binnen de organisatie is niet werk gerelateerd maar
zorgt er wel voor dat het percentage hoog is.
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5.
Klassenindeling WNT
De regeling is als bijlage met de agenda meegezonden.
Besluit: De Raad van Toezicht stelt de klassenindeling WNT voor 2018 in klasse C vast.
6.
Scholingsbehoefte Raad van Toezicht
Er wordt gesproken over de scholingsbehoefte.
Afspraak: Een gezamenlijke scholingsbijeenkomst zal in het voorjaar 2019 gehouden
worden met als thema zelfevaluatie.
Daarnaast staat het de individuele leden van de Raad van Toezicht vrij voor hen
interessante scholing te volgen.
Besluit: Voor scholing van de leden van de Raad van Toezicht wordt voor 2019 een
bedrag van € 10.00,00 in de begroting opgenomen
7.
Wat verder er tafel komt en agendapunten voor de komende vergadering
Agendapunt: Het vaststellen van het Rooster van aftreden.
Agendapunt: Zelfevaluatie 2019

8.
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Sluiting

