
 
 

Notulen GMR bijenkomst  19 april 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, Corinne de Krou , 

Jacqueline Posthumus 

Afwezig:  

Verslag:  Diana Eleveld 

Via Meet 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

Corien Piel zal volgend schooljaar binnen de GMR de plaats van Jacqueline Posthumus innemen. 

2. Verslag van de vorige vergadering d.d. 18 maart 2021 

Vraag: Is al duidelijk wanneer het personeelsbeleidsplan af is en ter goedkeuring wordt voorgelegd 

aan de GMR? Momenteel wordt er aan het personeelsbeleid gewerkt. Zodra dit af is wordt dit aan de 

GMR voorgelegd. 

3. Mededelingen directeur-bestuurder a.i. 

-Er komen corona snel testen beschikbaar voor de personeelsleden waarmee men zich tweemaal per 

week vrijwillig kan testen. De teamleden krijgen uitleg over het gebruik en de voorwaarden van de 

testen. De pakketten worden vanaf vandaag landelijk uitgeleverd. 

-Er zijn gesprekken gevoerd met kandidaten voor het directeurschap voor IKC De Wenteling en IKC 

Pieter van Thuyl. Donderdag as. volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek waarbij de verwachting is 

dat er vanaf 1 augustus 2021 een nieuwe directeur is. 

-Het IHP is op 6 april jl. behandeld in de commissie Zorg en Welzijn. Er is door zowel de directeur van 

Kits Primair als CKC ingesproken. Na een vragenronde is het IHP aangenomen en gaat het plan door 

naar de gemeenteraad. 

-Er is een gesprek geweest met de gemeente Midden Drenthe om mogelijkheden te bespreken voor 

tijdelijk extra ruimte voor IKC G.A. de Ridder. Dit omdat de school momenteel te vol is. 

-Donderdag jl. is er een bijeenkomst geweest met de commissieleden van Zorg en Welzijn en de Raad 

van Toezicht. Daar zijn door Kits Primair diverse presentaties gehouden. Een dergelijke bijeenkomst 

vindt ongeveer 1x per jaar plaats. 

-Op 1 maart jl. heeft de GMR vragen vanuit de OPR beantwoordt.  Eén en ander is doorgezonden en 

er is nog geen reactie ontvangen. 

 

4. Stukken ter bespreking, advies of goedkeuring 

-Corona en uitval van lessen door ziekte 



Vraag is of er ervaringen zijn vanuit de scholen met uitval van lessen. 

Ervaringen worden gedeeld en uitval blijft gelukkig beperkt. Daar waar wel uitval is geweest heeft 

men de lesstof kunnen inhalen. Daar waar teamleden uitvallen en er geen inval is wordt na een dag 

overgeschakeld naar online lesgeven. 

Er wordt onder kinderen veel getest op corona. Gelukkig zijn de testresultaten er over het algemeen 

snel. 

Ook vanwege andere redenen dan corona is er soms uitval waarvoor geen invalkracht te vinden is. 

Op een aantal scholen wordt de vervanging door de teamleden onderling geregeld. 

Er is een financiële bijdrage vanuit het rijk gekomen waarvan extra ondersteuning voor het geven  

van bijlessen wordt georganiseerd om zo ontstane leerachterstanden weg te werken. 

Niet overal zijn achterstanden ontstaan. 

Ouder betrokkenheid is van belang in deze periode. 

 

-Vacature voorzitterschap en vicevoorzitterschap 

Erik Reintsema stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap. De aanwezige GMR leden gaan akkoord 

met zijn benoeming. De Huidige voorzitter zal zijn taak overdragen. 

Gerla Posthumus neemt de taak van vicevoorzitter tijdelijk waar, Arnold Willems zal haar taak t.z.t. 

overnemen. 

 

-Afscheid vertrekkende GMR leden 

Aan het einde van dit schooljaar zal er aandacht besteed worden aan de vetrekkende GMR leden. 

Hiervoor zal nog voor de zomervakantie een extra bijeenkomst gepland worden. De voorzitter en 

secretaris plannen hiervoor een datum. 

LS geeft aan vanwege haar zwangerschap tijdelijk afwezig te zullen zijn. In die periode wordt zij door 

MP vervangen. 

 

-Voorbereiding gesprek Raad van Toezicht d.d. 16 juni 2021 

Voorstel is om de voorbereiding te doen met de huidige voorzitter en de nieuwe voorzitter. 

Er wordt nog een datum gepland voor deze voorbereiding. Er wordt hierover contact opgenomen 

met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Rondvraag: 

-- 

 

 

 

 

 


