
  

Notulen GMR bijenkomst  19 januari 2022  

  

  
Aanwezig: Lotte Oude Essink, Mark Visser,  Petra van Es,Gerla Posthumus, Bertus Warnders,  
Erik Reintsema, Christiaan Joustra,  Corinne de Krou, Corien Woudstra, Arnold Willems, Lianne 

Sybom, Kim Balsema Herman Gebben,  

Afwezig:   
Verslag:  Diana Eleveld (vergadering via Google Meet)  

   

1. Opening en vaststellen agenda  

De voorzitter opent de vergadering.  

  

2. Notulen d.d. 9 november 2021  

De notulen worden doorgenomen en vastgesteld.  

  

3. Mededelingen directeur-bestuurder  

Corona  

Er is gisteren een brief aan ouders en personeel verzonden met de huidige corona 

maatregelen. Echter de huidige maatregelen kunnen op korte termijn weer wijzigen.  

Ook binnen Kits Primair zijn momenteel groepen in quarantaine. Het op peil houden 

van de bezetting blijft een puzzel.  

  

Directie De Meenthe / De Bosvlinder  

Uit de gevoerde procedure is heelaas geen geschikte kandidaat gevonden.  

Komende week wordt een nieuwe vacature geplaatst. (via social media en 

Intermediair)  

De verwachting is op korte termijn de vacature te kunnen vervullen. Momenteel is 

mevrouw A. de Bree interim directeur van beide locaties.  

  

Ventilatie  

De komende periode wordt een inventarisatie van het CO2 gehalte op de locaties 

gehouden. Hiervoor komt een format. Verzoek is ook richtlijnen voor de plaatsing van 

de CO2 meter en ventilatie mee te nemen.  

Hierover heeft de directeur-bestuurder gesprekken gevoerd met ruimte OK.  

De maatregelen vanuit de overheid worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er 

wordt gesproken over een proef met luchtfilter apparatuur.   

  

  

4. Stukken ter advisering, informatie of goedkeuring  

Begroting 2022  

De unitmanager Administratie ligt de begroting toe.    

De leerlingenaantallen wordenvoortaan op 1 februari van het jaar berekend.  



Er is al een aantal jaren negatief begroot met als inzet het geld zo goed mogelijk in te 

zetten voor het onderwijs. Per 1 januari 2023 komt er minder geld vanuit de overheid 

door nieuwe regelgeving. Dat houdt in dat er bezuinigd moet worden.  

De energieprijzen stijgen wat o.a. gevolgen heeft voor de uitgaven.  

Door de eenmalige NPO gelden zijn er extra inkomsten in 2022.  

Er wordt personeel naar de kinderopvang gedetacheerd.  

Het bedrag voor verhuur valt lager uit doordat er minder wordt verhuurd a.g.v.  

Corona.  

De grootste uitgavenpost is personeelskosten. Deze lasten moeten de komende 

periode omlaag gebracht worden. Er zal voornamelijk ingezet worden op natuurlijk 

verloop. Momenteel hebben we extra leerkrachten in dienst ten opzichte van het 

aantal leerlingen.   

Hoe staat het met het scholingsbudget ten opzichte van de ambitie voor kwalitatief 

personeel? Er is minder begroot omdat er minder gebruik gemaakt wordt van de 

scholingsmogelijkheid. De scholingswensen van het personeel kunnen bij de directie 

worden aangevraagd.  

 O.a. in ICT wordt veel geïnvesteerd. ( Er zijn afspraken gemaakt over 

afschrijftermijnen ICT) Leermiddelen vaak ingezet d.m.v. licenties. Kosten voor de 

licenties zijn vaak hoog. Inzet is om de kosten voor licenties per locatie inzichtelijk te 

maken.   

Er wordt op organisatieniveau aandacht besteed aan cybercrime 

Huisvesting:  

De schoonmaakkosten zijn als gevolg van corona gestegen. Groot onderhoud 

wordt gepland. O.a. de extra locatie van de Ridder brengt extra kosten met zich 

mee. Onderhoud specifiek voor de opvang wordt rechtstreeks door de opvang 

betaald. 

Er zijn jaarcontracten voor energie.  

Bij het grootonderhoud is een overzicht gemaakt van de geplande werkzaamheden. 

.  

  

Jaaragenda GMR  

Er is een concept jaaragenda opgesteld. Deze zal met het verslag worden 

meegezonden.  

Naast de punten op het jaaragenda kunnen uiteraard andere punten worden 

opgenomen op de agenda.  

  

Opstart projectgroep communicatie  

Onlangs is er een cursus MR en achterban gevolgd. Uit deze bijeenkomst kwam o.a.  

naar voren dat de onderlinge communicatie tussen MR en GMR nog beter zou 

kunnen.  

Men streeft naar eenduidigheid in de communicatie. (Parro/nieuwsbrieven/social 

media/deel van de GMR op de website van Kits Primair).  

Verslagen van de GMR worden kort na de vergadering in de directory gezet zodat 

GMR leden in de gelegenheid zijn de inhoud terug te lezen en mee te nemen in de 

communicatie met de MR.   

GMR leden kunnen informatie ophalen bij de MR ter inbreng bij de GMR vergadering. 

GMR leden zitten zonder last en ruggenspraak in de GMR, dat neemt niet weg dat 

men kan informeren naar de mening van de achterban.  

De GMR is voornemens een projectgroep communicatie op te zetten: Erik, 

Christiaan, Petra en Lotte nemen deel aan deze werkgroep.  

  



Op 31 januari as. Is er een cursus MR Start die op 31 januari as. digitaal wordt 

gegeven door de VOO.  

  

  

5. Wat verder  ter tafel komt  

- Formeel wordt het voorgedragen lid voor de Raad van Toezicht binnenkort 

voorgedragen door de gemeenteraad. Mevrouw Smit zal wel al aanwezig zijn bij de 

vergadering van de RvT op 28 januari as.  

-De OPR heeft aangegeven graag binnenkort eens op een GMR bijeenkomst uit te 

leggen waar hun werkzaamheden uit bestaan.  

Het secretariaat zal de OPR uitnodigen voor de GMR bijeenkomst op 10 maart as.  

  

Punten voor de volgende agenda:  

Personeelsbeleidsplan  

OPR  

  

 


