
  

 Jaarverslag GMR 2020 

 

De GMR is in 2020 5 maal bijeengekomen in het bestuursbureau aan de Hofstraat dan wel digitaal via Meet  

onder leiding van de voorzitter  de heer Witteveen of de vicevoorzitter mevrouw Pots. 

Hieronder een overzicht van de besproken  onderwerpen en genomen besluiten. 

 

 

5 februari 2020 

Genomen besluiten:  

- De PGMR stemt na aanpassingen in met het Personeelsbeleidsplan. 

- De GMR stemt in met het document vervoer van kinderen 

- De GMR stemt in met aanpassingen in het reglement en het statuut 

- De GMR stemt in met aanpassingen in het in- en uittreedschema 

 

Besproken onderwerpen: 

- Besteding stakingsgelden 

- Zijinstroom 

- WNRA CAO onderwijs 

- Personeelsbeleidsplan 

- Cockpit analyse 

13 mei 2020  

Genomen besluiten: 

- De PGMR stemt in met het bestuursformatieplan  

- Instemming aangepaste functiebeschrijvingen (Unitmanager facilitair, IK directeur, ICT coördinator, 

Orthopedagoog) 

- Instemming jaarverslag 2019 

 

Besproken onderwerpen: 

- Corona en het besluit halve dagen les te geven 

- Vacature directeur IKC Harm Smeenge 

- Bestuursformatieplan en taaktoedeling directie 

- Vacature directeur IKC  Zuiderenk 

- Activiteiten in de coronaperiode 

- Oudergesprekken in de coronaperiode 

- Aftreedschema GMR 

- Bijeenkomst Raad van Toezicht juni 2020 

 

 

 

 



17 juni 2020  

Genomen besluiten: 

--- 

 

Besproken onderwerpen: 

- Vertrek IKC directeur mevrouw Rorije. 

- Vacature IKC  Zuiderenk en IKC  Margriet 

- Herstart onderwijs 

- Covid draaiboek 

- De heer Reintsema treedt in de GMR namens de oudergeleding IKC De Lindelaar 

- Mevrouw Pots treed uit namens de  personeelsgeleding IKC Mr Siebering, mevrouw Sijbom zal haar  

namens de personeelsgeleding van IKC Mr. Siebering vervangen. 

- Mevrouw Schuring treed uit namens de oudergeleding IKC t Hieker Nust. De heer Willems vervangt 

haar namens de personeelsgeleding t Hieker Nust. 

- De Vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 

- Inzet Intern Begeleiders 

- Aanpassing procedure werving en selectie 

 

14 september 2020 

Genomen besluiten: 

-- 

 

Besproken onderwerpen: 

- De heer Warnders treed uit namens de personeelsgeleding van de Meenthe . Mevrouw Ter Veer  

vervangt hem vanuit de personeelsgeleding van de Meenthe. 

- Integraal huisvestingsprogramma 

- Ventilatie in de schoolgebouwen 

- Werving directeur IKC De Lindelaar 

- Uitstel gesprek met de raad van Toezicht 

- Covid draaiboek 

- Aanpassingen procedure werving en selectie 

- in- en uittreedschema 

- Mevrouw M. Bruulsema wordt benoemd tot vicevoorzitter 

- Scholingsaanbod schooljaar 2020-2021 

- Subsidie vakleerkracht gym 

 

3 november 2020 

Genomen besluiten: 

- De GMR adviseert positief op de meerjaren begroting. 

- De GMR adviseert positief op de vakantieregeling 2021-2022 

- De GMR adviseert positief op de procedure werving en selectie. 

- Nieuwe afspraak Raad van Toezicht februari 2021 

 

Besproken onderwerpen: 

- verzoek tot herbenoeming mevrouw Oude Essink namens de oudergeleding  IKC G.A. de Ridder 

- Ventilatie schoolgebouwen 

- Benoeming de heer Da Costa Gomez tot directeur IKC Zuiderenk en IKC Pr. Margriet 



 

Op 31 december 2020 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 L. Sijbom namens de personeelsgeleding 

-IKC De Wenteling  Mevrouw A. Dolfing namens de oudergeleding 

-IKC  Zuiderenk  Mevrouw G. Posthumus namens de personeelsgeleding 

-IKC De Meenthe  Mevrouw A. ter Veer namens de personeelsgeleding 

-IKC ’t Hieker Nust De heer A. Willems namens de personeelsgeleding 

-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  De heer E. Reintsema namens de oudergeleding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


