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1.

Vaststellen agenda

ACTIE

Verslag d.d. 04-06-2019
N.a.v. pag. 2, punt 6 – EHBO cursus voor alle leerlingen – een leerling maakt melding
van de informatie die opgevraagd is bij het Rode en Oranje Kruis. De informatie
wordt aan de GMR gemaild en zal doorgestuurd worden naar de voorzitters van de
MR-en op de scholen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

Strategisch Beleidsplan
Het CvB heeft een schriftelijke reactie gegeven op de vragen vanuit de GMR. Dit
document wordt doorgenomen.
pag. 1, punt 2: een vak wordt op hoger niveau afgesloten, maar de leerling krijgt
niet dat diploma. Wat is de meerwaarde? Het CvB geeft aan dat een leerling wel een
certificaat krijgt. Bij een vervolgopleiding kan dit getoond worden.
Krijg je vrijstelling voor bijv. vmbo-t gs als je daarna de havo doet? Het CvB geeft aan
dat dit zo is. In dat vak hoeft dan geen examen meer gedaan te worden.
pag. 3, punt 10: weglek naar België. Worden er al initiatieven ondernomen? Het CvB
meldt dat er nog geen concreet plan ligt. Er zijn nog wel mogelijkheden met
betrekking tot Belgische ouders die in Nederland wonen en werken en
Nederlanders die hun kind in Vlaanderen op school hebben.
Het is ook het overwegen waard om bijv. een huis aan huis katern te verspreiden.
pag. 4, tekstuele zaken: deze worden door de GMR nog doorgegeven aan het CvB.
pag. 5, punt 24; in de managementstructuur staat dat teamleiders een lesgevende
taak hebben. Het CvB geeft aan dat dit op termijn wel zo zal zijn.
Er zijn ook nog coördinatoren. In totaal wordt er dan toch meer uitgegeven. Het CvB
geeft aan dat is afgesproken dat in 2022 de formatie op het afgesproken niveau
moet zijn. Op schoolniveau kan nagevraagd worden hoe het met de invulling en de
dekking daarvan zit.
punt 26; lid GD in GMR. Er is iemand die zich beschikbaar wil stellen. Afgesproken
wordt om dit als actiepunt op te nemen.
pag.6, punt 37; draagvlak transitieplan is er bij docenten niet altijd. Het CvB geeft
aan dat dit wel de basis is van waaruit gewerkt kan worden. Er is op dat vlak nog
werk te doen.
pag. 7, gezamenlijk declareren kan niet volgens de GD. Het CvB zal hier achteraan
gaan.
pag. 8, passend onderwijs/zorgleerlingen. In de gaten houden wat er gebeurd.
Het CvB geeft aan dat het inhoudelijk belangrijk is, maar er is ook wel een financieel
pijnpunt. Afgesproken wordt om het jaarverslag van het Samenwerkingsverband te
agenderen eind of begin nieuwe schooljaar.
Wellicht is het een idee om vooraf met een delegatie over dit onderwerp te sparren.

3.

Code goed onderwijsbestuur
Ter informatie.

4.

Uitbetaling vergoeding ouder- en leerlinggeleding (G)MR 19-20
De afspraken zijn duidelijk.
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5.

Vergaderschema 19-20
Geen aanvullingen/wijzigingen op het vergaderschema.
De Raad van Toezicht (RvT) wordt twee per jaar uitgenodigd. Dit is afgestemd met
de voorzitter van de RvT.

6.

Ontstaan vacatures in ouder- en leerlinggeleding
In het vooroverleg afscheid genomen van een leerling. Volgend schooljaar dus een
vacature in de leerlinggeleding.

7.

Rondvraag
Een leerling vraagt of het mogelijk is om voor het Science festival leerlingen de
gelegenheid te geven om hier naar toe te gaan. Dit is op een vrijdag en zaterdag.
Het CvB staat hier positief tegenover. Qua facilitering zal gekeken moeten worden
hoe dat gedaan wordt. Huis van de Techniek heeft inmiddels contact opgenomen
met het CvB over de aantallen van leerlingen. Het CvB zal dit met de rectoren
bespreken.
CvB: dank voor de inzet en samenwerking. Een mooie vakantie en nieuw schooljaar
toegewenst.
Er is positief bericht van het ministerie ontvangen over de beschikking versterkt
techniekonderwijs. Dit is gericht op het vmbo. Er lopen lijnen naar PO, MBO en het
bedrijfsleven.
Er volgt nog een formele brief met betrekking tot de subsidieaanvraag bij de
Rabobank voor de extended classroom. De directie van de Rabobank staat hier
positief tegenover. Als het project gelanceerd wordt, zal hier aandacht aan besteed
worden.
Verschuiving pauze in Hulst: voor 44 lessen moeten leerlingen voor een aantal
vakken pendelen tussen de locaties. De roostermaker heeft aangegeven dat er geen
mogelijkheden zijn om dit te roosteren. Dit lukt wel als er geschoven wordt met de
1e pauze. Deze komt dan na de 1e les. Besloten is om voor één jaar deze
uitzondering toe te staan. Uiteraard mag deze verschuiving de samenwerking (bijv.
extended classroom) niet in de weg staan.
Dit is laat in beeld gebracht. Het was beter geweest om de MR-leden eerder te
informeren. De communicatie had beter moeten zijn.
Ouder: hoe verloopt de communicatie naar ouders? Dit morgen tijdens PMRvergadering afspreken.
GMR: Er zijn nog mailtjes binnengekomen van ouders over de lestijden. Is er al een
afspraak ingepland? Het CvB geeft aan dat het om een drietal ouders uit Westdorpe
gaat. Het overleg staat volgende week dinsdag gepland. In de eerstvolgende
vergadering zal hiervan een terugkoppeling worden gegeven.
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