
Jaarverslag 2021 GMR KindPunt 
Binnen KindPunt bestaat de GMR uit een afvaardiging van de MR-en van elk kindcentrum. Elk 

kindcentrum is met 2 leden vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR), 

een persoon uit de oudergeleding en een persoon uit de personeelsgeleding. De voorzitter van het 

College van Bestuur woont een gedeelte van de GMR vergadering bij. De GMR heeft in 2021 

vergaderd op 16 maart, 15 juni, 14 september en 2 november en 30 november.  

De GMR heeft in 2021 twee keer overleg gehad met de Raad van Toezicht. Gesproken is over 

vacatureproblematiek, de relatie GMR en bestuurder, handboek governance van de RvT en de 

professionalisering van de GMR. 

 

In 2021 heeft de GMR gewerkt aan haar eigen professionalisering. Er zijn werkgroepen ingericht 

zodat stukken goed voorbereid kunnen worden. Ook werkt de GMR sinds november met een 

ambtelijk secretaris die zorgt voor agenda voorbereiding en verslaglegging. Verder wordt er gewerkt 

met gedeelde documenten in Teams, hierin staan de vergaderstukken en krijgen actuele 

beleidsdocumenten een plek.  

Het college van bestuur is in 2021 op zoek gegaan naar een bestuurssecretaris. Vanuit de GMR heeft 

Wim Gras deelgenomen aan de sollicitatieprocedure. 

 

Ook 2021 stond in het teken van de Corona pandemie. De GMR is zoveel mogelijk vooraf 

geïnformeerd over nieuwe maatregelen als mondkapjes in de school en het doen van zelftesten bij 

leerlingen in groep 6, 7 en 8 en personeel en de schoolsluiting in december 2021. In elke GMR 

vergadering in 2021 is de pandemie onderwerp van gesprek geweest. De quarantaineregels hebben 

op alle scholen geleid tot het naar huis sturen van klassen en het overgaan op thuisonderwijs.  

 

In 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uitgerold, voor KindPunt is er een groot bedrag 

subsidie beschikbaar gekomen. Op schoolniveau zijn de MR leden betrokken geweest bij de 

besluitvorming rond de inzet van de middelen.  

In 2020 is er door de GMR een inventarisatie gedaan rond klimaatbeheersing op de scholen. De 

situatie op de Akker bleek urgent, de klimaatbeheersing was hier niet op orde. In 2021 is er een 

werkgroep gestart die samen met een externe deskundige gekeken heeft naar de mogelijkheden om 

dit op te lossen. Dit heeft geresulteerd in de plaatsing van klimaatbeheersingssystemen in de 

herfstvakantie 2021.   

 

Andere belangrijke punten die behandeld zijn in 2021: 

RI&E: Rond de zomervakantie 2021 is er een RI&E afgenomen bij KindPunt, de rapportage is 

besproken in de GMR vergadering van november. De GMR heeft een positief advies afgegeven op 

het plan van aanpak.  

Begroting 2022: de GMR heeft uitgebreid gesproken met de bestuurder en de begroting is toegelicht 

door Inge de Vries. De vragen van de GMR zijn goed beantwoord en de GMR heeft positief 

geadviseerd over de begroting 2022. 

Yuniors: in augustus 2021 is Yuniors gestart, een tienercollege waarin kinderen van groep 7 en 8 en 

klas 1 en 2 vier jaar bij elkaar blijven. De GMR wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  

Nieuwveense Landen: in de nieuwe wijk Nieuwveense Landen komt een school van KindPunt. De 

GMR wordt regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen. De MR van de Vissersingel is betrokken bij 

de besluitvorming. 

 

In de GMR zitten de volgende personen:  

Kindcentrum de Akker: Hilda Wijnsma (p) en Wim Gras (o);  



Kindcentrum Anne Frank: Brenda Veerman (p) en Jarno Beugeling (o);  

KindPunt Vissersingel: Karin Waringa (p) en Lianne Linde (o);  

Kindcentrum Stadskwartier: Ans Korsten (p) en Arjen van de Meulen (ouder en voorzitter);  

Kindcentrum Kompas: Evelien Blokzijl (p) en Fokko Oldenhuis (o). 


