
 
 

Verslag GMR vergadering d.d. 29 november 2022 

 

Aanwezig: Erik Reintsema,Lotte Burki, Petra van Es, Corien Woudstra, Daniel vd Wal, Chantal 

Bourgonje, Kim Balsma, Herman Gebben, Mark Visser , Petra van Es, Lianne Sybom. 

Afwezig: Nanda Hunze, Arnold Willems, Christiaan Joustra. 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 

Er wordt kort teruggeblikt op de vergadering met de Raad van Toezicht, de GMR en de COC 

d.d. 27 oktober 2022. 

 

2. De agenda is aan de GMR leden toegezonden. 

Een aantal ouderleden hebben geen toegang tot de stukken op het Sharepoint. Een en ander 

zal op korte termijn worden opgepakt met de ICT medewerker. 

 

3. Begroting 2023 

De begroting wordt op papier uitgereikt en toegelicht door de unitmanager administratie. 

Er is een nieuwe bekostigingssystematiek. Inkomsten van de overheid lopen terug. 

Ook Kits Primair heeft te maken met stijgende energiekosten. 

Inkomsten over 2022 zijn nog onzeker. Er is een bezwaarprocedure tegen de bekostiging van 

de overheid aangespannen over de bekostiging 2022. De procedure wordt door de PO raad 

gevoerd. Een eventuele meevaller a.g.v. deze procedure staat niet begroot. 

Er zijn geen verhuiskosten voor IKC G.A. de Ridder opgenomen in 2023. 

Er is momenteel teveel eigen vermogen binnen de stichting vandaar dat er negatief begroot 

wordt. Het streven is om in 2026 op 0,00 uit te komen. Onderwijsgeld kan niet worden 

ingezet voor de gebouwen.  

Er wordt gesproken over de mogelijkheid om maatregelen te nemen om de luchtzuivering 

op orde te brengen. 

Er komt een moment dat de middelen er niet meer zijn om meer personeel in te zetten dan 

bekostigd. Momenteel is de gemiddelde groepsgrootte 21 en in de toekomst zal dat meer 

naar 23 gaan. Dit zijn beleidskeuzes die gemaakt worden. 

De begroting wordt voor vragen per pagina doorgenomen. 

- I.v.m. de hogere energiekosten worden de verhuurkosten voor ruimtes van de 

kinderopvang verhoogd. 

- Voor ICT worden steeds meer licenties afgenomen i.p.v. leermiddelen. De kosten worden  

verschoven. 

-Wat zien de leerlingen terug van de investering in ICT? Vervanging van chromebooks, 

touchscreens etc. 

-Wat zij de kosten voor de overgang van bestuursbureau naar servicebureau? Er wordt 

aangegeven dat dit meer een organisatorische switch is. 



-Wat doen we om de energiekosten te beperken? Per locatie wordt samen met team 

facilitair gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden. 

De GMR geeft aan dat de huidige maatregelen wel erg vrijblijvend zijn en vraagt de 

bezuinigingsmaatregelen concreter te maken. 

Actie: Herman gaat in het MT en bij de gemeente bespreken hoe we hiermee kunnen 

omgaan. 

-Voor IKC G.A. de Ridder zijn geen voorzieningen opgenomen i.v.m. de geplande 

nieuwbouw. Regulier onderhoud gaat wel door. 

- De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen voornamelijk de externe 

vakdocenten gym.  Wat gebeurt er met de kosten op het moment dat een vakdocent 

langdurig ziek is en niet wordt vervangen? Er wordt met Sport Drenthe besproken hoe 

hiermee zal worden omgegaan.  Er zijn momenteel leerkrachten die via Kits Primair de 

opleiding gymbevoegdheid volgen. Niet iedereen heeft de gymbevoegdheid omdat deze net 

meer standaard in de Pabo opleiding zit. 

 

Bij de gemeente is het verzoek gedaan om ondanks het uitstel van de nieuwbouw van IKC 

G.A. de Ridder de overige data in het IHP wel te handhaven. 

Besluit:  De GMR adviseert positief op de voorliggende begroting. 

 

4. Notulen van de vorige vergadering d.d. 19 september 2022 

Het personeelsbeleidsplan wordt op de volgende vergadering geagendeerd. 

Besluit:  De notulen worden vastgesteld.  

Actie: Er wordt door het secretariaat uitgezocht of het verplicht is de notulen van de GMR 

op de website te publiceren. Dit onderwerp wordt de volgende vergadering geagendeerd. 

 

5. Plan van aanpak n.a.v. het inspectierapport van de onderwijsinspectie. 

Het plan van aanpak is in het Sharepoint GMR gezet en wordt door de DB toegelicht. 

Er wordt gesproken over het inhuren van een adviseur. De GMR ziet deze adviseur niet terug 

in de begroting. Advies van de GMR is dit wel te doen. 

Vraag is of dit plan van aanpak ook naar de inspectie gaat? Nee, de inspectie doet eind 2023 

een vervolgbezoek om te kijken of zaken op orde zijn.  DB vraagt vooraf een gesprek met de 

inspectie om te kijken of Kits Primair op de goede weg is. 

Er wordt een extra module van Parnasys afgenomen; Schoolkwaliteit. Deze module moet 

meer inzicht in de kwaliteit geven. 

Hoe worden de punten uit dit plan gebord? Dat staat niet in het plan van aanpak maar in de 

kwaliteitskalender.  

Het voorliggende document is een werkdocument. 

 

6. Koersplan 2023-2026 

Het Koersplan is op het Sharepoint GMR geplaats.  

In het voorliggende Koersplan is de feedback vanuit de bijeenkomst met de RvT op 27 

oktober 2022 jl.  en de input vanuit het MT toegevoegd. Ook mevr. Heegstra van de PO raad 

is bij het plan betrokken. 

Het koersplan is de basis voor het maken van de IKC-plannen. Er is besproken dat er bij het 

tot stand brengen van de IKC-plannen een tekenaar wordt betrokken om de plannen 

concreet en inzichtelijk te maken via een poster.                 

De GMR heeft behoefte om het plan nog eens kritisch op hoofdlijnen te bespreken en te 

koppelen aan de begroting en het plan van aanpak onderwijsinspectie. 



 

Vraag is of de GMR akkoord kan gaan met het voorliggende koersplan? 

Na een stemmingsronde, waarbij het merendeel voor instemming kiest, wordt toch besloten 

het Koersplan intern nog door te nemen en de vragen en aanbevelingen voor te leggen aan 

DB. 

Er wordt afgesproken via Teams te vergaderen op woensdag 14 december as. om 19.30 uur. 

Dhr. vd Wal verstuurt de Teams uitnodiging aan de GMR leden. 

Uiterlijk 16 december 2022 koppelt de voorzitter de reactie terug aan DB. 

Op 19 december 2022 koppelt de voorzitter de bevindingen en vragen van  een afvaardiging 

vanuit de (P)GMR op het Koersplan terug a.d.h.v. een PowerPoint . Hierop reageert de 

directeur-bestuurder naar de GMR leden op 23 december jl waarin hij aangeeft voor de 

komende vergadering inhoudelijk te zullen reageren op de in de PowerPoint benoemde 

vragen. 

 

Vraag is of de IEP resultaten zijn meegenomen in de uit te zetten koers? Nee dit is iets voor 

de IKC-Plannen. 

 

 

 

 

 

 


