
  Jaarverslag GMR 2018 

 

De GMR is in 2018 6 maal bijeengekomen in het bestuursbureau aan de Hofstraat  onder leiding van 

de voorzitter  de heer Witteveen dan wel de vicevoorzitter de heer Jongman. 

Hieronder een overzicht van de besproken  onderwerpen en genomen besluiten. 

 

8 Januari 2018 

Genomen besluiten: 

De GMR stemt in met de klachtenregeling 

De PGMR stemt na aanpassingen in met het Personeelsbeleidsplan 

 

Besproken onderwerpen: 

- De klachtenregeling 

- Het personeelsbeleidsplan 

- Besteding stakingsgelden 

- Beleid rondom fotografie en filmmateriaal 

- Vervanging zieke leerkrachten 

- Stand van zaken Strategisch beleidsplan 

 

13 Februari 2018 

Genomen besluiten: 

- De GMR adviseert positief op de voorliggende vakantieregeling schooljaar 2018-2019 

- De GMR adviseert positief op het voorliggende document Social Media. 

- Na ruggenspraak adviseert de PGMR op 14 februari per email positief op de kinderopvangregeling 

als onderdeel van het personeelsbeleid. 

 

Besproken onderwerpen: 

- Procedure kinderen naar huis in het geval er geen vervanging beschikbaar is. 

- Vakantieregeling schooljaar 2018-2019 

- Social media 

- Kinderopvangregeling 

- Personeel vasthouden binnen de organisatie 

 

9 april 2018 

Genomen besluiten: 

- Het jaarverslag van de GMR 2017 wordt goedgekeurd 

- De GMR stemt in met het strategisch beleid 

- De PGMR stemt in met de wijziging regeling P-gesprekken 

- De PGMR stemt binnen 10 dagen na de vergadering in op het bestuursformatieplan.  

- De PGMR stemt in met het sponsor protocol 

 



Besproken onderwerpen: 

- Aanpassingen in de kinderopvangregeling 

- Professioneel statuut 

- Jaarverslag GMR 2017 

- Scholing GMR 

- Strategisch beleid 

- Regeling P-gesprekken 

- Bestuursformatieplan 

- Sponsor protocol 

- Privacywetgeving 

- Declaraties vervangingsfonds 

 

29 mei 2018 

Genomen besluiten: 

- De PGMR stemt in met het privacyreglement 

- De GMR stemt in met de aanpassingen in de vakantieregeling 2018-2019 

- De GMR stemt in met het beredeneerd aanbod 

 

Besproken onderwerpen: 

- Privacywetgeving (AVG) 

- Vakantieregeling schooljaar 2018-2019 

- Lifestyle en beredeneerd aanbod 

- Vacatures binnen de GMR 

- Vergaderdata nieuw schooljaar 

- Invulling schoolkampen 

 

8 Oktober 2018 

Genomen besluiten: 

-- 

 

Besproken onderwerpen: 

- MR reglementen 

- Nieuwe wethouders onderwijs 

- Margeuren 

- Oudercommissie kinderopvang 

- Flexpool 

- Vacature auditteam 

- Schooltijden 

- Stakingsdag 

- Scholing (G)MR 

- pleindienst 

 

 



20 november 2018 

Genomen besluiten: 

- De GMR adviseert positief op de voorliggende begroting 2019. 

- De PGMR stemt in met het professioneel statuut. 

 

Besproken onderwerpen: 

- Afscheid vertrekkende GMR leden 

- De begroting 2019 

- Jaarrekening 2017 

- Kwaliteitszorg 

- Professioneel statuut 

 

 

Naast de reguliere vergaderingen zijn de Raad van Toezicht en de GMR tweemaal met elkaar in 

gesprek geweest. 

 

25 juni 2018  

Onderwerpen van gesprek: 

- Waar haalt de RvT haarinformatie vandaan?  

- De financiële positie van Kits Primair 

- Kleine scholen 

- Visie op integrale kindcentra 

26 november 2018 

Onderwerpen van gesprek: 

- Invloed van de medezeggenschap 

- “Samenleven” onder 1 dak in de integrale kindcentra 

 

Op 31 december 2018 hebben de volgende personen zitting in de GMR van de stichting Kits Primair 

-IKC G.A. de Ridder  De heer V. Jongman namens de oudergeleding 

-IKC G.A. de Ridder Mevrouw G. Gerdng namens de personeelsgeleding 

-IKC Harm Smeenge  Mevrouw P. van Es namens de oudergeleding 

-IKC Mr. Siebering  Mevrouw M. Pots namens de personeelsgeleding 

-IKC De Wenteling  Mevrouw A. Dolfing namens de oudergeleding 

-IKC Zuiderenk  Mevrouw G. Posthumus namens de personeelsgeleding 

-IKC De Meenthe  De heer B. Warnders namens de personeelsgeleding 

-IKC ’t Hieker Nust Mevrouw B. Schuring namens de oudergeleding 

-IKC Pieter van Thuyl Mevrouw M. Bruulsema namens de personeelsgeleding 

-IKC De Bosvlinder  Mevrouw J. Posthumus namens de oudergeleding 

-IKC Prinses Margriet  De heer E. Witteveen namens de oudergeleding  

-IKC De Lindelaar  De heer Y. Holwerda namens de personeelsgeleding 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


