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Agenda
-Hoe gaat het met iedereen?
Er wordt een kort rondje gehouden hoe het met iedereen gaat.
-Welke bijzonderheden zijn er bij Kits Primair
Personeel:
DB doet verslag van het welzijn van het personeel in het algemeen en in het bijzonder van de
collega die Corona heeft gehad.
De DB geeft aan dat er een peuter was met corona maar ook deze is weer virusvrij.
Er zijn vanaf 16 maart een aantal collega’s thuis gebleven met lichte verkoudheidsklachten.
Het grootste deel van het personeel is momenteel weer actief.
Met collega’s van huisgenoten die in de kritische groep zitten worden gesprekken gevoerd
om te zien hoe ze kunnen worden ingezet.

Start per 11 mei :
DB geeft aan dat Kits Primair kiest voor lesgeven in twee tijdsblokken per dag zodat alle
kinderen elke dag op school komen. De kinderen gaan gefaseerd naar binnen en ook
gefaseerd naar buiten. Tussen de twee tijdsblokken wordt schoongemaakt en aan het einde
van de dag volgt er een intensieve schoonmaak.
Naast het lesgeven in blokken moet er ook noodopvang gerealiseerd worden voor kinderen
van ouders met vitale beroepen. Er wordt afhankelijk van de aantallen en de locatie besloten
hoe dit wordt opgelost.
Tot nu toe is er ongeveer 4-6 % van de kinderen in het onderwijs opgevangen. Deze opvang
werd door leerkrachten gedaan.
Verspreid over 9 locaties worden ongeveer 100 kinderen in de kinderopvang opgevangen. Een
enkeling daarvan had nog geen contract voor de kinderopvang en heeft calamiteiten opvang
afgenomen.
De keuze om te kiezen voor lesgeven in twee blokken per dag aan alle kinderen wordt
gemotiveerd uitgelegd aan de leden van de Raad van Toezicht.
De PO raad heeft de protocollen pas gisteravond beschikbaar gesteld. Op woensdagochtend is
het MT bijeen geweest en heeft daar besluiten genomen. Daarna is één en ander per IKC

uitgewerkt. De directeuren hebben de MR en daarna geïnformeerd en DB heeft de GMR
geïnformeerd. Er is een aantal schriftelijke reacties geweest die DB beantwoord heeft.
Hoe is het contact tussen school, zorg en de gemeente (CJG) verlopen?
Dat is de afgelopen periode goed verlopen en er zijn goede afspraken gemaakt voor een aantal
kinderen die het nodig hadden.
De heer Vereijken heeft gehoord dat personeel van CJG zelf de straat op ging om kinderen
aan te spreken in het dorp.
De DB geeft aan dat de school contact met ouders opneemt als blijkt dat kinderen niet
inloggen. Dit om te informeren wat er aan de hand is.
De kinderopvang is vanaf 11 mei weer open zoals gebruikelijk.
De afgelopen periode was best spannend maar alles is uiteindelijk goed verlopen.
Bouw :
De verbouw van IKC Harm Smeenge gaat onverminderd door en alles loopt op schema. Nu
de school gesloten was heeft de bouw goed kunnen doorwerken. Vandaag is het tijdelijk
gebruikte gebouw aan de Esweg leeggehaald en is alles terug in de school.
Formatie :
De formatie voor komend schooljaar is deze week rond gemaakt.
De GMR is wel betrokken maar op 13 mei vergadert de GMR via google meet en kan dan pas
formeel reageren.
Hoe gaan we om met de komende vergaderingen?
Iedereen vindt het huidige systeem prima gaan en één en ander is goed te volgen.
Voor een vergadering in grotere groepen is het beter de vergadering te verplaatsen naar een
later moment en toch samen te komen.
Ambulante tijd voor directie:
De DB geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt over de ambulante tijd van directieleden. Dat
is op 10 maart jl. in de MT overleg aan de orde geweest. Er is een schema gemaakt.
Ook de diverse portefeuilles zijn verdeeld. Er zijn twee portefeuilles met daarin
personeelsleden waarvoor een verantwoordelijkheid is.
Voor IKC de Zuiderenk is een interne vacature uitgezet. Na gesprekken met een BAC,
waarin de MR betrokken was, is de vacature vervult.
De heer Dekker gaat minder werken en blijft directeur van de Lindelaar
Voor een van de directeuren heeft de aanpassing van ambulante tijd gevolgen voor het
takenpakket. Deze directeur heeft de directeursfunctie op IKC Zuiderenk aanvaard en gaat
de huidige school verlaten waardoor hier een vacature is ontstaan.De vacature voor IKC Harm
Smeenge zal komende week extern worden uitgezet inclusief de vacature voor de portefeuille
zorg.
Teamleden en ouders zijn geïnformeerd.
Positie kinderopvang Kits Primair:
Toe nu toe hebben ouders de facturen doorbetaald ondanks de huidige situatie. Het aantal
wanbetalers is niet toegenomen.
Er komt een terugbetalingsregeling/compensatieregeling van de overheid en de belasting.
De tarieven die hoger liggen dan het maximum tarief dat de belasting hanteert moet door Kits

Primair betaald worden. De Unitmanager financiën heeft inmiddels een berekening gemaakt
voor het uit te betalen bedrag.
Hopelijk kan de opvang nu na 11 mei open blijven en kan alles weer opstarten.
De units voor kinderopvang bij IKC GA de Ridder hebben last van vocht. Het IHP loopt
vertraging op.
Komende zomer zullen de units worden gelicht en weer opgehoogd. Ook daar hangt een
behoorlijke kostenpost aan. Echter een en ander is wel noodzakelijk.
Rondvraag:
-Hoe lopen de afspraken in de MFA ?
Op de werkvloer wordt goed overlegt.
-Hoe lopen de afspraken binnen Prisma?
Binnen Prisma is goed overleg en zijn meningen vaak op dezelfde lijn.
-Er wordt een compliment gegeven voor de banners die bij alle locaties van Kits Primair zijn
opgehangen.
-De RvT wil het personeel van Kits Primair op een originele manier bedanken voor de inzet
de afgelopen periode en bedenkt daar iets voor. De voorzitter neemt het initiatief.

