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Notulen stichting Kits Primair

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Het aftreedschema wordt besproken tijdens de bijeenkomst met de GMR

2. Verslag vorige vergadering d.d. 8 februari 2019
Besluit: Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst: Het aftreedschema zal worden besproken tijdens de bijeenkomst met de GMR
op 19 juni as.
3. Mededelingen

-Wethouder Bouwman vraagt de gemeenteraad om een budget vast te stellen voor de
verbouw/renovatie van IKC Harm Smeenge (1,2 miljoen). Hierover is inmiddels een persbericht
uitgegaan.
-Er is een gebruikte personenbus aangeschaft voor het vervoer van leerlingen naar de nso,
schooluitjes en voor het Lifestyleprogramma.
-Momenteel loopt de derde ronde voortgangsgesprekken. De voortgang van de IKC-ontwikkeling
wordt besproken en de leerling resultaten en de analyses van deze resultaten, samen met de intern
begeleider. Op één IKC is de ondergrens gehaald bij de eindtoets. Deze uitslag is te verklaren.
-Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is uitgevoerd. Er is een overzicht voor de
leden van de Raad van Toezicht met de agenda meegezonden. Per team wordt er gesproken over de
resultaten en heeft de aanpak de aandacht van de directie. Momenteel zijn de teams met elkaar in
gesprek over het werkverdelingsbeleid. Het blijkt dat de verschillende teams werkdruk verschillend
ervaren.
-Medewerkers kunnen zich aanmelden voor een Preventief medisch onderzoek. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door Meditel.
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4. Jaarverslag en jaarrekening
De heer Elzinga, accountant van Aksos, schuift aan.
De accountant geeft aan dat er de afgelopen periode is prettig is samengewerkt met Kits
Primair.
Het accountantsverslag wordt puntsgewijs doorgenomen waarna de accountant aangeeft
voornemens te zijn een accountantsverklaring af te geven. Het verslag voldoet aan de
eisen en er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Jaarverslag 2018
De unitmanager financiën licht de jaarrekening toe.
Er wordt gesproken over de koppeling tussen beleid, visie en de begroting?
Verzoek om namen en titels consequent door te voeren in de tekst.
Besluit: Het jaarverslag wordt goedgekeurd en ondertekend door de leden van de RvT.
Kits Primair zal de heer Hidding verzoeken de jaarrekening alsnog te tekenen.
5. Marap
De rapportages zijn met de agenda meegezonden en worden toegelicht door de
unitmanager Financiën.
Er wordt onder andere gesproken over het ziekteverzuim.
6. Renovatie IKC Harm Smeenge
Architecten van Codex hebben hun plannen gepresenteerd. Codex beheert ook het
project. Kits Primair is opdrachtgever. Momenteel worden aannemers benaderd om het
project uit te voeren. Men is voornemens de verbouwing in segmenten uit te voeren.
Vaststelling van het renovatiebudget staat in juni op de agenda van de gemeenteraad.
DB geef de datum voor de commissievergadering door aan RvT.
7. Bijeenkomst RvT en GMR 19 juni as.
De heer Vereijken zal contact opnemen met mevrouw Gerding en mevrouw Pots
- Onder andere het aftreedschema zal op de agenda geplaatst worden.

8. Evaluatie Raad van Toezicht
Op 7 juni 2019 staat er een evaluatie met de Rvt en de heer van Elderen van B&T
gepland. Na deze evaluatie zal er een gesprek met de leden van de RvT en de heer van
Elderen plaatsvinden zonder DB.
9. Wat verder ter tafel komt
In het coalitierapport van de gemeente Midden Drenthe staat iets geschreven over
gezamenlijke nieuwbouw voor het primair onderwijs in Smilde. Beide besturen zijn niet
bekend met deze plannen en geven aan de eigen gebouwen graag te willen behouden.
Initiatieven van de gemeente worden afgewacht .

Het secretariaat wordt verzocht nieuwe vergaderdata voor het komend schooljaar te
plannen.
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