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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Vanwege het grote aantal corona besmettingen 
vergaderen we vanavond digitaal. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Verslag d.d. 13 september jl. 
Het verslag wordt  doorgenomen en vastgesteld. 
 
Mededelingen directeur-bestuurder 

 
- Status klimaat en luchtbehandeling 

De directeur-bestuurder heeft zich in de materie verdiept en geeft aan dat de materie 
nog ingewikkelder is dan al gedacht. 
Er is inmiddels onderzoek gedaan naar de CO2 waarden. Hieruit zijn geen 
bijzonderheden naar voren gekomen maar we houden een en ander nauwlettend in 
de gaten. Binnenkort is er een afspraak met Ruimte OK om onder andere te 
bespreken hoe we als onderwijs de verbinding met de gemeente kunnen maken. 
Ruimte OK is een organisatie die behoorlijk thuis is in dit onderwerp. 
Het aanpassen van installaties in de gebouwen is een behoorlijke kostenpost. 
In gebouwen waarbij het beheer niet bij Kits Primair ligt is het lastig goede 
aanpassingen te maken. 
Ook de gemeenten hebben geen geld om de aanpassingen te realiseren. 
*Een GMR lid stelt voor de politiek te betrekken in verband met de aanstaande 
gemeenteraadsvergadering. 
*Een GMR lid geeft aan dat de CO2 meters niet op alle locaties in gebruik zijn 
genomen. 
*Verzoek is op alle locaties een inventarisatie te maken van de CO2 waarden. 
Actie: op meerdere momenten de CO2 waarden meten en hiervan een inventarisatie 
maken. 
Er wordt gevraagd dit onderwerp voortaan alleen te agenderen op het moment dat er 
wijzigingen in de situatie zijn. 
 
 
-Evaluatie Rots en Water 
De directeur-bestuurder heeft navraag gedaan over de evaluatie.  
Alle lifestyle programma’s worden geëvalueerd. Voordat de cursus van start gaat is er 



een intake met de leerkracht. Normaal gesproken worden ouders uitgenodigd voor de 
afsluitende les.(in de coronaperiode is dit niet gedaan). 
Men tracht de lessen te laten aansluiten bij andere sociaal emotionele lessen. 
Lifestyle heeft veelal positieve reacties maar staat uiteraard open voor input vanuit de 
teamleden. De leerkracht is aanwezig tijdens de lessen. Lifestyle doet op verzoek ook 
vervolglessen. 
Rots en water wordt op alle scholen aangeboden men kan besluiten hieraan wel/niet 
deel te nemen.  
Elke school heeft een lifestyle coördinator die een en ander kan begeleiden. 
De collega’s van lifestyle volgens opfriscursussen voor Rots en water. 
Men vraagt om vernieuwing van het bestaande programma en betere aansluiting op 
het PBS programma. 
Verzoek is om de evaluatieformulieren goed in te vullen en bij de intake de wensen 
duidelijk kenbaar te maken. 
De directeur-bestuurder bespreekt een en ander binnen het lifestyle team en het MT. 
 

- Stand van zaken ontwikkelingen huisvesting 
In november zal er een eerste bijeenkomst met diverse betrokkenen plaatsvinden 
over de nieuwbouw G.A. de Ridder. 
Deze week verhuist een deel van de kinderen vanuit het hoofdgebouw van de G.A. 
de Ridder naar de voormalige Jan Ligthartschool aan de Leliestraat. 
 

- Ervaringen inzet NPO gelden de eerste periode. 
De MR en hebben op schoolniveau mee besloten over de inzet van de NPO gelden. 
Het is gelukt om voldoende personeel te vinden voor het uitwerken van deze 
plannen. Nadeel is dat er nu amper nog personeel beschikbaar is voor ziekte inval. 
Scholen hebben plannen gemaakt over hoe niet te vervangen ziekte van personeel 
kan worden opgelost. (Groepen splitsen, kinderen verdeeld over de week thuis laten). 
 
 

- Ervaringen directeur-bestuurder vanaf augustus tot heden 
De heer Gebben geeft aan te zijn begonnen met kennismaken op kantoor en op de 
diverse locaties. 
Hij  merkt binnen de organisatie een grote betrokkenheid. 
Als ontwikkelpunt ziet hij teamvorming binnen het IKC. 
Er zijn de laatste tijd al diverse speerpunten uitgezet. 
We hopen komend voorjaar weer een onderwijs ontmoetingsdag te kunnen 
organiseren waar alle medewerkers bijeen komen. 
 

- Actualiteit covid draaiboek 
In het draaiboek staat vooral iets over het sluiten van scholen. De directeur-
bestuurder verwacht niet dat de scholen op korte termijn weer gaan sluiten. Hij 
verwacht voornamelijk maatregelen rondom de organisatie in de school. 
Wel is het momenteel weer onrustig over het grote aantal besmettingen. 
We wachten de maatregelen af die vrijdag as. door de overheid worden 
aangekondigd.  
De GGD richtlijnen rondom quarantaine worden gevolgd. 
Verzoek is om na de persconferentie van vrijdag op maandag een duidelijke richtlijn 
voor handelen binnen de stichting uit te laten gaan aan ouders en personeel. 
Doe via de nieuwsbrieven een moreel Apel een beroep op ouders. 
Vraag is of er weer een pauze schoonmaak wordt geïnitieerd? De directeur  
bestuurder verwacht dit niet. 
 
 



- Samenwerken GMR, Ondernemingsraad en Centrale oudercommissie 
Dit punt is tijdens de laatste bijeenkomst met de Raad van Toezicht besproken. De 
personeelsvertegenwoordiging zit in een transitie naar Ondernemingsraad. 
De directeur-bestuurder wil graag onderzoeken of het mogelijk is samen te 
vergaderen. 
De GMR leden staan positief tegenover een verkenning tot samenwerking. 

 
-De laatste jaren is er een behoorlijk verloop in directieleden. Dat komt de stabiliteit 
van de organisatie niet ten goede. Vraag is hoe we dit kunnen voorkomen en hoe we 
meer stabiliteit kunnen creëren.  
De directeur-bestuurder geeft aan dat de keuze is gemaakt personeel voor de klas in 
te zetten en minder formatie in het MT in te zetten. 
Er is een vacature voor een directie lid voor twee locaties. 
Vraag is of er ook gekeken wordt naar de mogelijkheid voor een combinatiefunctie 
directielid en leerkracht ? De directeur-bestuurder geeft aan dat dit financieel 
onaantrekkelijk is. 
Is er de mogelijkheid dat belangstellenden een schoolleiders opleiding volgen? Ja . 
Binnenkort zal er binnen de GMR gevraagd worden deel te nemen in de BAC voor de 
werving van een meerschoolse directeur. 
 
 

3. Punten ter bespreking, advies of goedkeuring 
-Nieuw lid IKC de Wenteling 
Kim Balsma treedt in de GMR lid van de personeelsgeleding van de Wenteling. 
 
-MR Start cursus 31 januari 2021 
De aanmelding voor deze cursus is uitgezet en er zijn inmiddels diverse 
aanmeldingen. 
 
-Vacature lid Raad van Toezicht (terugkoppeling werkgroep) 
Er hebben zich diverse kandidaten gemeld. Maandag as. Is er met diverse 
kandidaten een gesprek. 
Wellicht kan er snel iemand worden voorgedragen. De gemeente benoemd een lid 
van de RvT. 
 
 
-Voorstel appgroep GMR 
Iedereen is akkoord. Het secretariaat initieert een app groep. 
 
-Concept vakantieregeling 2022-2023 ter advisering ( art 11.l wms) 
De voorliggende regeling is afgestemd met omliggende schoolbesturen. De 
margedagen worden op schoolniveau aan de MR voorgelegd. 
Margeuren worden op schoolniveau berekend. 
Besluit: De GMR adviseert positief op het voorliggende voorstel. 
Er zal nog met het managementteam gesproken worden over de inzet van 
margedagen i.c.m. de kinderopvang. 
 

4. Wat verder ter tafel komt 
Hoe wordt de pleinwacht op de diverse scholen georganiseerd? 
Op een aantal scholen organiseert het team het zelf. Dat zorgt voor veel rust. 
Op een aantal scholen worden vrijwilligers ingezet soms met hulp van de oudste 
kinderen. 
Het is een probleem voldoende vrijwilligers te vinden 
 
Vanaf volgende vergadering zal Lianne Sybom weer deelnemen in de GMR. 



 
-Hoe gaan we om met problemen die naar voren komen uit de brandoefeningen? 
Daar wordt  naar aanleiding van de evaluaties actie op ondernomen. 
De unitmanager facilitair wordt hierin betrokken. 
 
 
 

 


