
  

 Jaarverslag GMR 2019 

 

De GMR is in 2019 5 maal bijeengekomen in het bestuursbureau aan de Hofstraat  onder leiding van de 

voorzitter  de heer Witteveen dan wel de vicevoorzitter de heer Jongman/ mevrouw Pots 

Hieronder een overzicht van de besproken  onderwerpen en genomen besluiten. 

 

16 januari 2019 

Genomen besluiten:  

-De PGMR stemt na aanpassingen in met het Personeelsbeleidsplan 

 

Besproken onderwerpen: 

- Uitstaande vacatures en het zij-instroomtraject 

- Procedure werving IKC directeur en benoeming GMR leden in de BAC 

- Mobiliteit binnen de organisatie 

- Gesprek tussen de voorzitters van de Centrale oudercommissie kinderopvang en de GMR 

- Cursus MR start 

 

28 maart 2019 

Genomen besluiten: 

- Het huidige GMR reglement en statuut wordt voor de komende wee jaar ongewijzigd vastgesteld  

- De heer Witteveen wordt herbenoemd als voorzitter en heeft zitting namens IKC Prinses Margriet 

- Er wordt positief geadviseerd op het vakantierooster  2019-2020  

- Het GMR jaarverslag 2018  wordt vastgesteld 

 

Besproken onderwerpen: 

- Contacten tussen de medezeggenschap in de kinderopvang en de medezeggenschap in het 

onderwijs. 

- Afscheid de heer Jongman 

- Vooraankondiging vacatures in verband met mobiliteit 

- Verloop zij-instroom traject 

- Aanpassingen organisatiestructuur in verband met de lopende wervingsprocedure directie 

- Herziening GMR statuut en het aftreedschema 

- Verkiezing nieuwe vicevoorzitter 

- Seniorenbeleid 

- Aanpassen zwemprotocol 

- Het opstellen van een IHP door de gemeente Midden-Drenthe 

- Het beleid voor het gebruik van chromebooks in combinatiegroepen 

- Terugkoppeling regeling kinderopvang personeel 

 

 



20 mei 2019 

Genomen besluiten: 

- Mevrouw Pots  wordt benoemd tot vicevoorzitter 

- De PGMR stemt in met het bestuursformatieplan 

 

Besproken onderwerpen: 

- Inzet stakingsgelden 

- Het opstellen van een IHP door de gemeente Midden-Drenthe 

- Plannen van de gemeente Midden-Drenthe voor aanpassingen MFA Groene Borg 

- Budget vaststellen door de gemeente Midden-Drenthe voor renovatie IKC Harm Smeenge  

- Boktor op IKC Zuiderenk 

- Ingekomen brief van de MR IKC G.A. de Ridder inzake klimaatbeheersing 

- Het aftreedschema 

 

23 september 2019 

Genomen besluiten: 

- Aanpassing eerder vastgestelde vastgesteld vakantierooster 

- Benoeming leden voor de BAC in verband met werving nieuw lid RvT 

 

Besproken onderwerpen: 

- Mevrouw Oude Essink treed in namens de oudergeleding IKC G.A. de Ridder 

- Inzet stakingsgelden 

- Start renovatie IKC Harm Smeenge 

- Bijeenkomst IHP met de gemeente Midden-Drenthe en klimaatbeheersing 

- Formatie en krapte op de arbeidsmarkt 

- Verwijzingen naar speciaal onderwijs 

- Vacature binnen de OPR 

- Inzet margeuren  

- Jaarverslag Stichting Kits Primair 2018 

- Begroting 2020 

- Bijeenkomst met de RvT 

 

29 oktober 2019 

Genomen besluiten: 

- De GMR adviseert positief op de begroting 2020 

 

Besproken onderwerpen: 

- IKC Jaarplan 2019-2023 

- IKC Jaarplannen 

- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

- De gemeente heeft een externe partij ingehuurd voor het opstellen van de IHP 

- Voordracht nieuw lid voor de RvT 

- Scholingsbehoefte 

- Aftreedschema 

- Afscheid de heer Holwerda uit de GMR 

- Gebouwenbeheer MFA ‘s. 

 



 

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

gesprek geweest. 

 

19 juni 2019 

Onderwerpen van gesprek: 

Aftreedschema Raad van Toezicht 

De samenwerking tussen de diverse geledingen in het onderwijs en de kinderopvang 

Thema: Ligt Kits Primair op koers ? 

 

18 november 2019 

Onderwerp van gesprek 

De koers van Kits Primair  

De volgende bijeenkomst zullen de Centrale oudercommissie en de personeelsvertegenwoordiging 

van de kinderopvang ook aansluiten. 

 

 

Op 31 december 2019 hebben de volgende personen zitting in de GMR van de stichting Kits Primair 

-IKC G.A. de Ridder  Mevrouw L.  Oude Essink namens de oudergeleding 

-IKC G.A. de Ridder Mevrouw G. Gerding 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  vacature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


