
 
Notulen GMR bijenkomst  18 maart 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. 

Er  is een aantal nieuwe deelnemers, Corinne de Krou zal vanaf volgend schooljaar Edo Witteveen 

vervangen namens IKC Prinses Margriet en Christiaan Joustra zal Mariska Bruulsema  namens IKC 

Pieter van Thuyl vervangen. Deze aspirant GMR leden kijken een aantal vergaderingen mee. 

 

2. Verslag vorige vergadering d.d. 13 januari 2021 

De GMR leden die een gesprek hebben gevoerd met de heer Classens van bureau Erik Versteege , ter 

voorbereiding op het functieprofiel van de nieuwe directeur-bestuurder , geven aan dat het een 

prettig gesprek was. 

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen directeur-bestuurder 

Vraag: Hoe is de ranking in het Integraal huisvestingsplan ontstaan? 

Er wordt toegelicht dat er twee onafhankelijke adviesbureaus bij het tot stand komen  van het 

huisvestingsplan betrokken zijn geweest.  Er is een zestal criteria gebruikt om tot de ranking te 

komen. De directeur-bestuurder ai. licht de criteria toe.  

Er is lichte verbazing over het lange termijnplan voor IKC Zuiderenk in Wijster. 

Vraag is of er naast de combinatie G.A. de Ridder/Beatrixschool nog meer samenwerkingen tussen 

Kits Primair en CKC gepland staan? Nee. 

De directeur-bestuurder a.i. geeft aan dat Kits Primair achter het Integraal huisvestingsplan staat. 

 

Vraag: Waarom is gekozen voor het observatiesysteem Kapablo 

Dit  observatie instrument is gekozen zodat alle personeelsleden op dezelfde wijze geobserveerd 

worden. Kapablo is gekozen vanuit een werkgroep die hiervoor destijds is ingesteld. 

De criteria in Kabablo worden ook door de inspectie gehanteerd. Verder is Kapablo gericht op 

ontwikkeling en is eenvoudig digitaal te verwerken. 

Directeuren zijn grotendeels gecertificeerd voor gebruik van Kapablo. 

Nieuwe directeuren worden nog getraind en leren nog te  werken met dit instrument? 

 



Vraag: Is er een vaardigheidsmeter voor IB ers? 

Nee daar is (nog) geen instrument voor. De IBers komen regelmatig o.l.v.  de directeur zorg bijeen. 

 

4. Stukken ter bespreking/goedkeuring/advies 

- Vacature voorzitterschap GMR (bij voorkeur een ouder) 

Er  wordt nagedacht over het voorzitterschap waarna er op de bijeenkomst van 19 april een besluit 

wordt genomen over het voorzitterschap. 

 

- Vacature vicevoorzitterschap (bij voorkeur een teamlid) 

Op 19 april as. zal er een nieuwe vicevoorzitter gekozen worden. 

 

- Jaarverslag GMR 

Met een aantal tekstuele wijzigen wordt het verslag  vastgesteld. 

Het verslag wordt op de website van Kits Primair geplaatst. 

 

- Bestuursformatieplan  

De unitmanager Administratie licht een en ander toe. 

Het plan wordt per pagina doorgenomen. De personeelsgeleding  heeft het plan al eerder  

besproken. 

Het functiebouwwerk wordt toegelicht. 

Er wordt aangegeven dat de bekostigingssystematiek door de overheid wordt gewijzigd wat voor Kits 

Primair, met een redelijk hoge gemiddelde leeftijd  qua personeel, negatief kan uitvallen. 

De demografische prognose wordt doorgenomen. Er wordt aangegeven dat de prognoses 

nauwkeurig in de gaten gehouden worden. 

De bekostiging tegenover de personele inzet wordt besproken. Directieleden gaan zich met de teams 

buigen over de formatie. 

Er wordt gesproken over door de overheid toegezegde subsidies. 

Besluit: De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het voorliggende  bestuursformatieplan. 

 

-Functieprofiel te werven directeur-bestuurder 

Besluit: De voorzitter deelt aan de Raad van Toezicht mee dat de GMR instemt met het voorliggende 

functieprofiel. 

5. Rondvraag en sluiting 

- Mevrouw Dolfing neemt volgend jaar afscheid van de GMR er is echter nog geen opvolger 

gevonden. Er wordt gevraagd een personeelslid vanuit IKC De Wenteling  af te vaardigen. 

- Mevrouw Sijbom geeft aan dat ze zwanger is en vandaar tijdelijk vervangen zal  worden in de GMR 

in het nieuwe schooljaar. 

-Voorstel is om na de bijeenkomst met de Raad van Toezicht nog een extra bijeenkomst met de GMR 

te organiseren.  

- Op IKC De Lindelaar is mevrouw de Ruyter per 1 mei as. benoemd als nieuwe directeur. 

 

De vergadering sluit om 20.40 uur 

 

 


