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Jan de Wit (voorzitter),Cecile Hagesteijn, Jos Bruchhaus, Peter
Vereijken(vicevoorzitter), Gerrit Hidding en Koos van Riezen (DB)
Diana Eleveld
Wilhelminazalencentrum
8 februari 2019

Notulen stichting Kits Primair

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast .
2. Verslag vorige vergadering d.d. 26-11-2018
Besluit: Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
-Wethouder Bouwman vraagt de gemeenteraad om een budget vast te stellen voor de
verbouw/renovatie van IKC Harm Smeenge. Kits Primair heeft een brief gestuurd met
daarin de intentie om binnen dit budget te blijven.
-Kits Primair start een zij-instroomtraject met 5 zij-instromers, in samenwerking met
Stenden-NHL.
-Op de vacature van IKC-directeur zijn de twee adjunct -directeuren benoembaar als
directeur.
Er is een sollicitatiecommissie samengesteld waarin de GMR en de
personeelsvertegenwoordiging van de kinderopvang zijn betrokken.
De DB betrekt de GMR ook in de vervolgprocedure. O.a. in de wijziging van de
organisatiestructuur
-IKC Prinses Margriet heeft de passend onderwijs pluim gekregen.
-Er is eind 2018 een welzijnsonderzoek geweest onder de personeelsleden.
Aandachtspunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn de werkdruk en de
klimaatbeheersing in de gebouwen. Blijkbaar heeft de inzet van werkdrukgelden niet het
beoogde effect gehad. Directies pakken de geuite signalen op.
4. Terugblik gesprek met wethouders
Er is vanmorgen een kennismakingsgesprek geweest met wethouders Derks en
Bouwman. De Raad van Toezicht doet verslag van het gesprek.
Afspraak is jaarlijks een gesprek te initiëren.
5. Renovatie IKC Harm Smeenge
DB doet verslag van de stand van zaken. Er is inmiddels een schets van de architect voor
de plannen voor renovatie. Hierin is de klimaatbeheersing binnen het gebouw
opgenomen. Inzet is eind 2019 de gehele renovatie te hebben gerealiseerd.
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6. Rooster van aftreden
De Raad van Toezicht is statutair voor 4 jaar benoemd.
Volgens het interne rooster treedt de heer De Wit per 1 februari 2019 af. De heer De Wit
zal contact zoeken met de voorzitter van de GMR met het verzoek zijn herbenoeming
voor een periode van 4 jaar in de RvT in de GMR te bespreken. Dit omdat De heer De Wit
op voordracht van de GMR in de RvT zit.
Mevrouw Hagesteijn verzoekt per 1 februari 2020 uit te treden en daarom het
vastgestelde rooster aan te passen.
Actie: Na akkoord van de GMR het rooster van aftreden aanpassen en de gemeente
informeren.
7. Zelfevaluatie
Voorstel is om een externe evaluatie te doen via bureau B&T. Er vindt een gezamenlijke
evaluatie plaats met de RvT en DB. De heer Vereijken legt contact met B&T en treedt op
als contactpersoon indezen.
8. Beschrijving jaarverslag 2018
Er wordt gevraagd vanuit de Raad van Toezicht een tekst aan te leveren voor het
jaarverslag 2018.
Actie: het secretariaat maakt een opzet.
9. Wat verder ter tafel kan komen.
Er wordt op korte termijn een regulier functioneringsgesprek tussen de RvT en de DB
gepland.
10. Agenda volgende vergadering
-IKC Harm Smeenge
-Rooster van aftreden
11. Rondvraag
- De heer Hidding geeft aan een andere functie bij zijn huidige werkgever te hebben
gekregen.
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