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Notulen GMR bijenkomst 23 juni 2021 
 
 
 
Aanwezig: Lotte Oude Essink, Gea Gerding, Edo Witteveen, Arnold Willem  (via Meet), 
Petra van Es, Lianne Sijbom,  Alida Dolfing, Mariska Bruulsema, Gerla Posthumus, 
Bertus Warnders, Erik Reintsema, Jaqueline Posthumus, Christiaan Joustra, Corien 
Woudstra. 
Afwezig: Corinne de Krou 
Verslag:  Diana Eleveld 

 
1. Opening door de voorzitter 

 
2. Notulen vorige vergadering d.d. 18 maart 2021 

Vraag: Is er een nieuw concept personeelsbeleidsplan dat kan worden voorgelegd aan 
de GMR? 
Het is aan de nieuwe directeur-bestuurder een nieuw personeelsbeleidsplan te 
schrijven. 
Besluit: Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 

3. Vragen aan de directeur-bestuurder 
De directeur-bestuurder ai. heeft de vragen schriftelijk beantwoord en geeft een korte 
leespauze na uitreiking van het stuk. Na deze leespauze is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
De antwoorden worden als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 

Vragen Besteding NPO gelden 
*Er kan op basis van de NPO gelden komende twee jaar 700 euro per leerling 
worden besteed. Het IKC kan op basis van het aantal leerlingen een budget 
besteden. 
*Zijn er synergie voordelen te behalen? Alle plannen worden nadrukkelijk binnen het 
MT gedeeld zodat de MT leden daar waar nodig elkaar kunnen vinden. 
* De gelden zijn op basis van projecten en dus geen structureel geld. Extra personeel 
kan slechts tijdelijk worden ingezet. Methoden die worden aangeschaft zijn langer te 
gebruiken. 
* Plannen dienen te worden verantwoord en de MR en dienen op schoolniveau te 
worden betrokken. 
 
Vragen Status klimaat en luchtbehandeling 
Onderwijs dient de aanpassingen zelf te betalen. Gemeenten hoeven hier niet aan bij 
te dragen. Uiteraard is er wel gesproken met de gemeente over dit onderwerp. 
Aanpassingen zijn erg kostbaar. Onderwijsinstellingen moeten kiezen waaraan ze het 
geld uitgeven wat een erg lastige keuze is. 
Vanuit het IHP zal getracht moeten worden bij de aanstaande nieuwbouw zo goed 



mogelijk te anticiperen op de klimaatbeheersing. 
Er is ook gekeken naar de huidige installaties aan te passen. 
Bij vernieuwbouw is de gemeente bouwheer. 
 
Vragen Eindtoets groep 8 
De uitleg van de BD is helder. Resultaten worden geanalyseerd. 
Brondocumenten worden (over het algemeen) gekopieerd. 
IEP toetsen worden digitaal gemaakt. 
 
Vragen Demografische getallen gemeente Midden Drenthe 
. Geen 
 
Verzoek om informatie betreffende het welzijnsonderzoek personeel  
De medewerkers facilitair hebben aangegeven dat de vragen voornamelijk op het 
onderwijs geënt zijn en dat ze de enquête daarom niet hebben ingevuld. 
Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de response hoog is? In de diverse besprekingen 
op de werkvloer wordt door de leidinggevende regelmatig verzocht de vragenlijst in te 
vullen. Ook in Dimemo wordt hier aandacht aan besteed.  
Elke directeur heeft een plan van aanpak gemaakt waarmee men aan de slag gaat 
De volgende enquête is over twee jaar.  
Naast de RI&E worden er tevredenheidspeilingen gehouden. 
 
Stukken ter advisering, bespreking of informatie 
 
Vergaderschema 2021-2022 
Het vergaderschema wordt vastgesteld 
 
Afscheid vertrekkende GMR –leden 
Agnes ter Veer van De Meenthe treed uit de GMR.  
Bertus Warnders treedt weer in namens de personeelsgeleding van de Meenthe. 
- Alida Dolfing -> wordt vervangen door een personeelslid van De Wenteling. Het is 
nog niet duidelijk wie deze taak op zich neemt. 
- Mariska Bruulsema treed uit namens de Pieter van Thuyl 
- Gea Gerding  treed uit namens IKC G.A. de Ridder 
- Edo Witteveen treed uit namens IKC Prinses Margriet 
- Jacqueline Posthumus treed uit namens IKC De Bosvlinder 
De vertrekkende GMR leden ontvangen een attentie als dank voor hun inzet. 
Lianne Sijbom wordt tijdelijk vervangen door Mirjan Pots. 
 
Verzoek om de afgelopen corona-periode te evalueren 
De GMR verzoekt het MT de afgelopen periode te evalueren en terug te koppelen 
aan de GMR. 

 


