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Notulen van de vergadering van de GMR d.d. 20 mei 2019  

 

Aanwezig: Edo Witteveen, Betty Schuring, Mariska Bruulsema, Yvo Holwerda, Mirjan Pots,  Gea 

Gerding , Bertus Warnders, Petra van Es,  Gerla Posthumus, Jacqueline Posthumus, Koos van 

Riezen 

Afwezig: Alida Dolfing, Yvo Holwerda 

Notulen:  Diana Eleveld  

Plaats: Bestuursbureau, Hofstraat 18 Beilen 

 

1. Opening 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Stakingsgelden: De stakingsgelden van de laatste stakingsdag zullen worden  

teruggevorderd en derhalve niet verdeeld. 

-Er was onvoldoende interesse voor de VOO scholing om een interne scholing te 

organiseren. Geïnteresseerden kunnen zich individueel inschrijven. 

Besluit: het verslag van de bijeenkomst van 28 maart jl. wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen directeur-bestuurder 

- Huisvesting 

De gemeente start met het opstellen van een Integraal huisvestingsplan voor het PO. 

Hiervoor wordt een externe partij ingeschakeld. Beide PO schoolbesturen worden hierbij 

betrokken. Inzet is de IHP eind 2019 gereed te hebben. 

Voor Kits Primair is klimaatbeheersing en het behoud van de huidige gebouwen belangrijk. 

-De gemeente heeft plannen om MFA Groene Borg aan te passen en uit te breiden. De 

plannen worden waarschijnlijk op middellange termijn uitgevoerd. 

-B & W van de gemeente Midden Drenthe wil een budget beschikbaar stellen voor renovatie 

van IKC Harm Smeenge. In de renovatieplannen is klimaatbeheersing en het creëren van 

meer eenheid een belangrijk aandachtspunt. 

Binnenkort wordt gestart met de aanbesteding van dit project. 

-In de afgelopen meivakantie zijn de kozijnen op de Zuiderenk, waarin boktor was 

geconstateerd, hersteld. 

- De MR van IKC G.A. de Ridder heeft de gemeente geschreven over klimaatbeheersing in 

de units. Hierover is de directeur-bestuurder in gesprek geweest met de wethouder.  

 

 

4. Stukken ter bespreking, advies of goedkeuring 

- Aftreedschema 

Het aftreedschema is aangepast. 

Voor vervanging vanuit de oudergeleding van IKC G.A. de Ridder is een vacature 

uitgezet. 
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- Vicevoorzitter kiezen 

Besluit: Mirjan Pots wordt gekozen als vicevoorzitter. 

 

- Bestuursformatieplan (verzoek tot goedkeuring van de PGMR) 

Op 2 april jl. is het bestuursformatieplan met de PGMR en de directeur-bestuurder 

besproken. Tijdens deze bespreking zijn vragen beantwoord. 

De DB geeft aan dat het een formeel plan is dat gebaseerd is op de basisregels. Zij-

instromers worden ingezet. Er zijn investeringen geweest in het personeelsbestand. 

Momenteel is de directie bezig met voorbereidingen voor de formatie. 

Vraag over de inzet van werkdrukgelden: de werkdrukgelden zijn voor 1 jaar 

vastgesteld en worden daarna opnieuw bekeken en vastgesteld. Hierin heeft de PMR 

een rol.  

Besluit: De PGMR stemt in met het bestuursformatieplan. 

Vraag: Wie communiceert de bestuursformatie met de MR? De directie.  

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 


