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Notulen van de vergadering van de GMR d.d. 23 september 2019  

Aanwezig: Betty Schuring, Mariska Bruulsema, Yvo Holwerda, Mirjan Pots,  Gea Gerding , Bertus 

Warnders, Petra van Es, Lotte Oude Essink, Jacqueline Posthumus, Koos van Riezen 

Afwezig: Alida Dolfing, Edo Witteveen, Gerla Posthumus 

Notulen:  Diana Eleveld  

Plaats: Bestuursbureau, Hofstraat 18 Beilen 

 

1. Opening 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

Mirjan neemt het voorzitterschap over in verband met de afwezigheid van de voorzitter. 

Lotte Oude Essink treedt in de GMR namens de oudergeleding van IKC G.A. de Ridder. 

Er volgt een korte voorstelronde. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 20 mei 2019 worden doorgenomen. 

-Een GMR lid heeft begrepen dat de stakingsgelden nog niet teruggevorderd zijn. De DB 

heeft geen andere berichten dan dat het alsnog teruggevorderd gaat worden.  

Actie: De DB gaat navraag doen over de status van deze gelden. 

-9 september jl. zijn de bouwwerkzaamheden op IKC Harm Smeenge gestart. De 

verwachting is dat de renovatie rond mei 2020 gereed is. Inzet is het gestelde budget van 

de gemeente Midden Drenthe niet te overschrijden. 

-Er is binnenkort een eerste bijeenkomst over het integraal huisvestingsplan met de 

gemeente Midden Drenthe. Inzet van kits primair is een goede klimaatbeheersing. 

-De formatie voor dit jaar is rond, echter er heerst een grillige markt waardoor de 

personele bezetting krap is. Komende week worden er diverse vacatures in de plaatselijke 

media geplaatst. Er zijn inmiddels 3 zij-instromers binnen de organisatie actief. 

Besluit: De notulen van 20 mei 2019 worden vastgesteld. 

 

3. Mededelingen directeur-bestuurder 

Geen 

 

4. Stukken ter bespreking, advies of goedkeuring 

- Het jaarverslag passend onderwijs is ter kennisgeving met de stukken meegezonden. 

DB licht het verslag kort toe. 

Het verwijzingspercentage groeit, soms is een kind beter af op het speciaal onderwijs 

ondanks dat het reguliere onderwijs er alles aan doet een kind binnen de school te 

houden.  

Er zijn geen vragen. 

DB geeft aan dat er vacatures zijn binnen het OPR voor leerkrachten. 

 

- De vakantieregeling schooljaar 2020-2021. 

De voorgestelde regeling is tot stand gekomen na overeenstemming met CKC en het 

voortgezet onderwijs. 

Uit het voorstel blijkt dat er op de scholen waar de kinderen al 940 lesuren uur maken 
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meer margeuren beschikbaar zijn. Deze uren kunnen worden ingezet na overleg met 

de MR op locatieniveau. 

29 en 30 september worden rekenkundig meegeteld omdat het een schrikkeljaar is. 

Besluit: De GMR adviseert positief op het voorliggende voorstel. 

 

Binnen de MR kan er gesproken worden over de mogelijkheid de beschikbare 

margeuren (gedeeltelijk) flexibel in te zetten. 

 

Margetijd is geen lesgevende tijd voor teamleden. Als een personeelslid op een 

margedag werkt hoeft hij/zij de lesgevende uren niet in te halen maar worden taakuren 

genoteerd. 

Er wordt nog even gesproken over hoe om te gaan met margetijd en lesgevende tijd. 

Mocht een team er interesse in hebben dan kan de collega van P&O op de locatie 

komen om een en ander toe te lichten. 

 

-Jaarverslag stichting Kits Primair 2018 

Het jaarverslag is ter informatie met de agenda meegezonden. Er zijn nog enkele 

vragen.  

Pag. 16 Op IKC Mr. Siebering EN ’t Hieker Nust wordt gewerkt aan internationalisering. 

Pag.19 De rijksbijdrage gaat behoorlijk omlaag. Wat is hiervan de oorzaak? DB geeft 

hierop een toelichting. Er wordt voorzichtig begroot. 

 

Begroting 2020. 

DB geeft aan dat er vanuit de locaties wensen ingediend kunnen worden voor de 

begroting. Deze wensen komen tot stand in samensprak met team en directie. De 

begroting voor komend jaar is inmiddels gereed en zal in de RvT en het MT besproken 

worden. 

Komende vergadering wordt de begroting op de agenda van de GMR vergadering 

geplaatst en door de unitmanager financiën toegelicht. De begroting zal tijdig worden 

aangeleverd bij de GMR. De GMR kan aan de hand daarvan een vooroverleg plannen en 

haar vragen vooraf schriftelijk indienen. 

Actie: GMR leden plannen een datum voor vooroverleg. 

 

-Benoemingsadvies Commissie (BAC)  

Voor het werven van een nieuw lid van de RvT is een BAC samengesteld. Voor deze 

BAC wordt een ouderlid vanuit de GMR gevraagd.  

Hiervoor is inmiddels een verzoek gedaan door DB. 

De vacature is inmiddels uitgezet. 

Ouders geven aan dat ze niet beschikbaar zijn op de dagen dat de BAC vergadert. 

LO laat deze week weten of ze op de aangegeven dagen beschikbaar is voor de BAC. 

Lukt het niet dan wordt er gekeken of er een personeelslid kan aansluiten. 

  

 

Wat verder ter tafel komt. 

- Er is een bijeenkomst met de RvT gepland op maandag 11 november. Enkele GMR 

leden geven aan deze dag niet beschikbaar te zijn. Ook de bijeenkomst op 17 juni as. 

samen met de RvT, COC en PvT is een ongeschikte datum. 

Actie: DB doet navraag bij de RvT of het mogelijk is de vastgesteld data aan te passen. 

 

-PvE is de komende vergadering van 29 oktober afwezig 

 

De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten. 


