
Notulen GMR bijenkomst  13 januari 2021 

Via Google Meet 

Aanwezig: Lotte Burki, Gea Gerding, Edo Witteveen, Arnold Willems, Petra van Es, Lianne Sijbom,  

Alida Dolfing, Mariska Bruulsema, Gerla Posthumus, Agnes ter Veer, Erik Reintsema. 

Afwezig:  

Verslag:  Diana Eleveld 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Verslag vorige vergadering d.d. 3 november 2020 

De gemaakte extra  inzet in de schoonmaak zijn per email aan de GMR meegedeeld. 

Besluit: het verslag d.d. 3 november 2020 wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen directeur-bestuurder 

Voorstelrondje 

Vanwege het vertrek van de heer van Riezen is er een kort voorstelrondje voor de heer Dekker. 

 

Invulling vacature unitmanager facilitair 

Aan het einde van dit schooljaar stopt de heer Samson als unit manager facilitair. De heer Dekker 

neemt de functie per 1 augustus 2021 van hem over. 

Vacature directeur IKC De Lindelaar 

Er is een vacature uitgezet en er is een BAC samengesteld. Inzet is de vacature per 15 mei 2021 te 

vervullen. 

Integraal huisvestingsplan 

Op dit moment wordt het IHP voor de komende 20 jaar met betrokken partijen besproken. Lindhorst 

huisvestingsadviseurs en De mevrouwen zijn hierbij als externe partners betrokken. 

Momenteel ligt er een concept huisvestingsplan. 

Het concept wordt bestudeerd. Zodra er een definitief plan is zal de heer Dekker de GMR hier 

uiteraard over informeren. Begin maart 2021 wordt een en ander in de gemeenteraad besproken. 

 

4. Stukken ter bespreking/goedkeuring/advies 

Voorstel herkiesbaar stellen GMR lid IKC G.A. de Ridder 

Volgens de statuten en het aftreedschema is het mogelijk Lotte  Burki te herbenoemen. 

De overige GMR leden gaan hiermee akkoord dit om de continuïteit en de balans in de GMR te 

bewaren. 

Besluit: Mevrouw Burki zal haar zittingsperiode verlengen. 

Actie: Een en ander zal worden aangepast in het aftreedschema per 1 augustus 2021. 

 



 

Vertrek de heer van Riezen 

Momenteel is er geen aanvullende informatie over het vertrek van de heer van Riezen en de invulling 

van de functie op termijn. 

De heer Dekker blijft tot 1 augustus 2021 aan als directeur-bestuurder  ai 

 

Nieuwe afspraak RvT 

Er is een voorstel geweest om op 10 of 17 februari 2021 bijeen te komen. 

Uit een inventarisatieronde is 10 februari 2021 naar voren gekomen als meest geschikte datum. 

Nadere informatie over deze digitale bijeenkomst volgt binnenkort. 

 

Digitaal onderwijs op afstand 

De voorzitter vraagt naar de ervaringen van de overige GMR leden. 

Er zijn vragen over de (eerste) inlog via Meet. De leerkracht is “de baas” over de Meet. Hierover is 

vandaag een berichtje gekomen vanuit ICT. 

Ook teamleden wisselen onderling ervaringen uit over het digitaal onderwijs. Vanuit ouders komen 

positieve reacties op de wijze van lesgeven. 

In de tweede lockdown is er meer begeleiding vanuit de teamleden. 

Ook zijn er reacties van weinig contactmomenten per week voor kinderen die behoorlijk zelfstandig 

werken. 

Er zijn momenteel meer kinderen op school in de noodopvang dan in de eerste lockdown. Dat is voor 

leerkrachten die digitaal lesgeven soms een puzzel om de tijd te verdelen. 

Vraag: Hoe actueel en “levend” is het huidige draaiboek?  

 

Corona 

Hoe gaat men in deze periode om met het “meten” van de schoolresultaten en de verwijzingen naar 

het VO? 

De heer Dekker geeft aan dat dit onderwerp op de komende MT vergadering aan de orde komt en 

dat ook de PO raad hierover communiceert richting de scholen. 

De IEP toetsen worden zoveel mogelijk afgenomen indien mogelijk. 

Momenteel zijn er nog geen contacten met het VO maar als dat nodig is worden die contacten wel 

gelegd. Er wordt verwezen op basis van het leerlingvolgsysteem en er is een “warme” overdracht. 

5. Rondvraag en sluiting 

*De heer Reintsema vraagt om aanvullende informatie over ventilatie en schoonmaak op de IKC’s. 

-Op dit moment is er vanuit de Rijksoverheid een subsidie waarbij de kosten voor aanpassingen in de 

ventilatie over meerdere partijen worden verdeeld. Er wordt met diverse partijen besproken of deze 

investeringen rendabel zijn in relatie tot het IHP dat momenteel voorlicht. 

Het gaat in de meeste gevallen om grote investeringen. Er is aandacht voor dit probleem maar de 

oplossing is niet makkelijk en erg kostbaar. 

De aanvullende informatie over de schoonmaak zijn onlangs versterkt aan de GMR. 

*Er is een brief geweest vanuit de OPR met verzoek om een reactie op het voorstel verbeteringen 

passend onderwijs van de heer Slob.  Hoe gaan we hier als GMR op reageren? Reageren kan tot 1 

maart 2021. 

Actie: het secretariaat gaat navragen welke reactie de OPR hierop verwacht. 

-De heer Dekker licht iets toe over de geschiedenis van het speciaal onderwijs en de verwijzingen. 

Tegenwoordig is de inzet leerlingen zoveel mogelijk op het reguliere onderwijs te houden. 



Momenteel is Kits Primair vertegenwoordigd in een regio voor passend onderwijs.  

Er zijn twee vacatures in de OPR van het passend onderwijs. Deze OPR is enigszins vergelijkbaar met 

de GMR. 

Verzoek is de vacatures die uitstaan te verspreiden. 

MB Er is een opvolger gevonden vanuit IKC Pieter van Thuyl, vraag is hoe en wanneer kan deze 

opvolger intreden? Deze opvolger kan de laatste 3 vergaderingen voor de zomer aanschuiven om te 

worden ingewerkt in de GMR. Na de vakantie in het schooljaar 2021/2022 kan de opvolger definitief 

intreden in de GMR. 

De vergadering sluit om 20.40 uur 

 

 

 


