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1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

ACTIE

Verslag d.d. 26-02-2019
Wordt de volgende vergadering behandeld.
2.

School- en lestijden
Is ter instemming.
Pag. 2 – dagschema: omwisselen boven- en onderbouwpauze: is geen probleem,
maar dat geldt dan wel voor alle scholen.
Omschrijven dat het 9e lesuur bij uitzondering wordt ingepland: aan het eind van de
dag wordt bijv. een keuzevak of afstandsonderwijs gegeven. Soms is het nodig om
dit in te zetten omdat het anders niet georganiseerd kan worden. Dit kan ook weer
te maken hebben met de samenstelling van een groep.
Wat is het morgen- en wat is het middagdeel? Een blok van 4 lesuren hanteren, van
1-4 of 2-5.
Geldt deze opzet ook voor de Praktijkschool? Nee, het gaat om de drie brede
scholengemeenschappen. Dit wordt duidelijk aangegeven in de notitie.
Op dinsdag starten de lessen om 8.15 uur. Dit graag uniform met de andere dagen,
om 8.10 uur. Het CvB zegt toe deze wijziging aan te brengen.
Het CvB wil deze week de ouders van de drie scholen informeren over de school- en
lestijden. Het is daarom belangrijk dat de GMR deze week het standpunt nog aan
het CvB kenbaar maakt. De voorzitter van de GMR zegt dit toe.

3.

Stand van zaken strategisch beleidsplan
Morgen bespreekt het CvB het 1e concept. Half mei is dit beschikbaar voor de GMR.
Er wordt een compacte SWOT-analyse (kansen, kracht en zwaktes) meegestuurd.

4.

Treasurystatuut
N.a.v. pag. 6, punt 3.2/3e bullit: kun je een algemene rentevisie hebben? Dit is wat
je verwacht van de ontwikkeling van de rente.
pag. 8, punt 4 beleggings- en leningsvormen: gaat de school beleggen? Nee, dat
mag niet. Dit betreft een wettelijke tekst.
Tekstueel pag. 3, 1e regel: “onderwijsbesturen en zijn” moet zijn
“onderwijsbesturen zijn”
pag. 4, punt 2.2 / regel 2: “in te leeftijdscategorie” moet zijn “in de
leeftijdscategorie”
pag. 12, punt 6 inwerkingtreden: de datum van vaststelling vermelden. Er zijn geen
andere vragen of opmerkingen vanuit de GMR. Het CvB zal de notitie aanpassen
conform de gemaakte afspraken.

5.
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Kweekvijver management
De opleiding is voor beginnende teamleiders bedoeld. Het bestuur heeft een aantal
plaatsen in optie genomen.
Procedure teamleiders? Eerst de procedure voor directie en dan voor teamleiders.
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6.

Benoeming rector Zwin College
Formeel meldt het CvB dat M. van Schoonhoven per 1 juli 2019 benoemd is als
rector.
F. Neefs is vanaf dat moment niet meer bevoegd voor die functie. Hij blijft wel lid
van het College van Bestuur tot 1 augustus 2019.
Het CvB was verrast door het hoge aantal sollicitanten dat voldeed aan het profiel.

7.

Beleidsnotitie kwaliteit
N.a.v. pag. 6, er wordt over beoordelingen gesproken. Hoe zit het met de
beoordeling van MT-leden? Er komt nog een aparte notitie functionerings- en
beoordelingsgesprekken. Die zal nog in mei aan de PGMR worden aangeboden.
Schema pag. 18. MR in betrokken? Samenvatting van kwaliteitsonderzoeken worden
aan de school-MR-en aangeboden.
Het voornemen is om in de tweede helft van mei een tevredenheidsonderzoek uit te
zetten.

8.

Rondvraag
GMR: Verrast door de inzet van de Raad van Advies. Waar komt dit vandaan? Het
staat in onze statuten en is ook te lezen in het Transitieplan. In Hulst is hier niet
uitgebreid bij stil gestaan. De rector zal dit alsnog in de MR toelichten. Ook op de
andere scholen, kan er behoefte zijn aan nadere toelichting. Het CvB vraagt dit na.
De RvA heeft tot doel om de “binnenwereld van de school” te verbinden met de
“buitenwereld”. Het was een eis van de Gemeente en de Provincie. Er is een
reglement. Dit zal toegestuurd worden.
Er voor waken dat de RvA een “clubje” rond de directeur wordt. De GMR pleit voor
openheid. Een suggestie is om de MR kennis te laten maken met de RvA.
DVB: volgende vergadering, 11 juni, verhinderd. Kunnen we een andere datum
zoeken? De vergadering wordt verschoven naar 4 juni.
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