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VO Zeeuws-Vlaanderen
ACTIE
1.

Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
De voorzitter van de GMR geeft toelichting op agendapunt 3: de opmerkingen en
vragen van de GMR over het gemeenschappelijke gedeelte van het onderwijsplan
worden vanavond door de secretaris GMR verzameld en uiterlijk morgenochtend naar
het CvB gemaild. De voorzitter GMR licht toe dat zij hiervoor hebben gepleit, omdat
het bespreken van de punten veel vergadertijd zou kosten.
Het CvB is akkoord en ontvangt de punten graag morgenochtend. Zij zullen dan
dezelfde week met een reactie komen op de punten uit de brief.

2.

GMR

CvB

Vergaderafspraken CvB – GMR
Onderwerpenlijsten (P)GMR – De GMR is akkoord met de (voorlopige) planning.
Waaraan de GMR toevoegt dat in het overleg van 11-12 met het CvB is afgesproken
dat als er onvoldoende tijd is om het klachtenreglement, integriteitscode en
klokkenluidersregeling te bespreken, dit agendapunt doorschuift naar de volgende
vergadering.

3.

Gemeenschappelijke deel onderwijsplan
Zie afspraak agendapunt 1.

4.

Vakantieregeling 2019/2020
CvB licht toe dat dit op provinciaal niveau is afgestemd met het PO-VO en, mbo hbo
kijken ook mee. Elke onderwijsorganisatie in de provincie krijgt dezelfde regeling.
De GMR heeft geen opmerkingen over de planning.

GMR: In het voorstel staan 5 roostervrije dagen. In de aanbiedingsbrief wordt
gezegd dat het idee is om deze in te zetten als gezamenlijke studiedagen voor de
stichting. De AoB spreekt echter over organisatiedagen. Dit zijn er totaal 7.
CvB: Indien er een andere term geldt, dan zullen wij dit aanpassen.
5.

Lesrooster vanaf 2019-2020
CvB licht het voorstel toe. Met de starttijd van 09:00 is er de ruimte om daarvoor
andere activiteiten te plannen, zoals een vergadering, maar ook zaken als maatwerk,
huiswerkondersteuning etc. Alleen geen reguliere lessen. Naast instemming voor de
starttijd en lestijden/pauzes van de school, gaat het ook om het voorstel van de
lesduur, zoals ook vermeld in het onderwijsplan.
(Ouder) GMR: Lijn 10 was probleem in Hulst. Er staat in de bijlage, het aansluitschema
van Connexxion, dat als leerlingen deze lijn (en lijn 20), ze 10 minuten te laat komen in
Hulst. Is dit wenselijk?
CvB: De leerlingen van het Reynaertcollege komen met lijn 10 momenteel op hetzelfde
tijdstip aan, dus 10 minuten te laat. Er is afgesproken dat dit wordt gedoogd.
Uit eerdere gesprekken met Connexxion is al naar voren dat hierin niets valt aan te
passen. Wanneer er dus wordt gekozen voor de starttijd van 09:00, verandert er voor
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de leerlingen van het Reynaertcollege niets.
Na deze vraag wordt afgesproken dat de vragen van de GMR geïnventariseerd zullen
worden, waarna vervolgens het standpunt van de GMR aan het CvB kenbaar wordt
gemaakt.
De GMR stelt de volgende punten aan de orde:
- Voor de leerlingen die in het restaurant het LC locatie Oude Vaart werken, zorgt het
later beginnen voor moeilijkheden met het op tijd voorbereiden van de lunch die zij
om 12:00 klaar moeten hebben.
- Wij kunnen ons voorstellen dat ouders/leerlingen in Sluis het bezwaarlijk vinden om
later thuis te zijn, vooral als leerlingen tot het 8e uur les hebben. Er is dan ook minder
tijd voor huiswerk en/of om naar de (sport)club te gaan. Is daar over nagedacht?
- Zijn er alternatieven overwogen, zoals de ene school om 08:10 te laten starten en de
andere om 09:00 uur? Liever dat de leerlingen ’s ochtends in het donker fietsen, dan ’s
avonds.
- Met de starttijd van 09:00 uur, zijn de leerlingen die met hun ouders meerijden op de
weg naar werk, in het ergste geval een uur te vroeg.
- Blijft het 9e uur gelden?
- Waarom is er gekozen voor een pauze van 10 minuten? Voorheen was dit een
kwartier. Dit had op het voormalig Zeldenrust-Steelantcollege ook een reden: in dit
kwartier konden de docenten in de verste lokalen op en neer naar de koffieruimte.
- De vergadermiddag staat als optie voor de woensdag genoemd. Hier hebben we
echter al eerder vanuit het personeel bezwaar tegen gemaakt.
- Met bepaalde clustervakken kom je niet goed uit met de tijd die overblijft voor de
vergadermiddag.
- De leerlinggeleding is verdeeld: de ene leerling vindt 08:00 starten prettig i.v.m.
buitenschoolse activiteiten, de ander is voorstander van starten om 09:00.
09:00 vs 08:00
CvB: Er zijn verschillende argumenten om te starten om 09:00. Bedenk dat door
externe factoren de keuze moet worden gemaakt tussen 08.00 uur en 09.00 uur. 08.00
uur wordt door veel leerlingen en personeelsleden als te vroeg ervaren. Het is gezien
de onwrikbare busdienstregeling niet mogelijk om in het midden te gaan zitten.
Verder wijst recent onderzoek uit dat het puberbrein wat beter functioneert als je wat
later begint. Wij weten dat er ook slaapwetenschappers zijn die dit nuanceren, maar
er komt steeds meer onderzoek die de stelling bevestigen. Daarnaast is 08:00 starten
lastig voor personeel die hun kinderen eerst moeten wegbrengen naar de
kinderopvang. Ook hebben bepaalde personen behoorlijk wat reistijd, wat betekent
dat er zeer vroeg van huis moet worden gegaan, dit geldt met name leerlingen, want
die komen voornamelijk op de fiets. Verder zullen de scholen gewoon rond 08.00 uur
open gaan. Indien leerlingen eerder op school willen/moeten zijn is dat mogelijk.
Enkele leden van de GMR geven aan dat bepaalde kinderopvangen juist sluiten om
17:00, waardoor met de starttijd van 09:00 en dus het later klaar zijn, het halen van de
kinderen wordt bemoeilijkt. Dit blijkt lang niet voor alle kinderopvangcentra te gelden.
Gelijktijdig starten
CvB: Het is noodzakelijk dat de schooltijden, lestijden en pauzes op de scholen parallel
lopen. Die noodzaak is vastgelegd in het Transitieplan. Het zal steeds meer voorkomen
dat docenten op meerder scholen zullen werken. Bovendien is het noodzakelijk om
pilots en vormen van afstandsleren te kunnen introduceren. Op het moment dat er
gedifferentieerd wordt in de tijden, dan wordt dit roostertechnisch gezien vrijwel
onuitvoerbaar. Ook als het gaat om gezamenlijke bijeenkomsten van VO ZeeuwsVlaanderen, dan is het handiger als elke school dezelfde tijden hanteert. De
vergadermiddag staat momenteel op de dinsdag, waarbij de woensdagmiddag een
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alternatief blijft.
Enkele leden van de GMR voegen hier aan toe dat het voor de scholen op de flanken
geldt dat bijeenkomsten toch meestal in Terneuzen zijn, waardoor zij toch met reistijd
zitten en het dus juist handig kan zijn als zij eerder klaar zijn. Het CvB geeft aan dat dit
geen argumentatie kan zijn om te gaan afwijken met school- en lestijden. Hiervoor zijn
inhoudelijke argumenten gegeven.
Minder tijd voor huiswerk en buitenschoolse activiteiten na school – m.n. 8e/9e uur les
Dit is een kwestie van anders plannen, er zijn al scholen, waaronder het
Reynaertcollege, die om 09:00 starten en geen problemen hebben met huiswerk en
aansluiting met (sport)clubs. Alle scholen zullen al eerder dan 09:00 open zijn,
waardoor leerlingen wel al op school terecht kunnen om bijvoorbeeld huiswerk te
maken. Daarnaast gaan we naar een onderwijssysteem toe wat toelaat dat er meer
huiswerk op school gemaakt kan worden. Les tot het 9e uur behoort tot de
uitzonderingen. Wat betreft (sport)verenigingen kan er mogelijk gecommuniceerd met
hen worden over deze tijden en kan het leiden tot aanpassingen.
Pauzetijden (van 15 naar 10 minuten)
Er is voor 10 minuten gekozen, omdat dit de eindtijd van het laatste uur vervroegd.
Uitzonderingen
Dit voorstel is het raamwerk, maar het kan zijn dat er voor bepaalde vakken overeen
wordt gekomen dat er een uitzondering moet worden gemaakt.
Lesduur
Er wordt vanuit de oudergeleding GMR gevraagd waarom er niet gekozen wordt voor
een lesduur van 45 minuten, leerlinggeleding vraagt of 40 minuten niet mogelijk is. Dit
zou namelijk betekenen dat de school eerder uit is.
Het CvB licht toe dat 45 minuten ook het eerste voorstel van het bestuur was, maar
dat docenten aangaven dat zij niet met een kortere lesduur dan 50 minuten uit de
voeten kunnen. Na gesprekken is daarom het voorstel 50 min., met eenheden van 25
minuten erbij (dus 50, 75, 100 minuten).
GMR: Zijn de docenten al ingelicht?
CvB: Per school is er bekeken en besproken wat mogelijk is. Binnen de GMR worden de
knelpunten opgehaald.
Er wordt geconcludeerd dat er een keuze tussen de starttijd van 08:00 of 09:00 moet
worden gemaakt. Ten aanzien van Hulst en Terneuzen lijkt er geen verzet te zijn tegen
de keuze van 09:00. Bij het Zwin College was men gewend om vroeg te beginnen,
daarom is de voorkeur om te starten om 08:00 uur. Onder andere buitenschoolse
activiteiten lijken hier deels op ingericht. Het CvB doet de toezegging hierover in
gesprek te gaan met het Zwin College voordat er een definitief besluit wordt
genomen. De uitkomsten van het gesprek worden teruggekoppeld in de GMRvergadering.
De GMR is akkoord.
6.

CvB

AVG: Social Media reglement leerlingen
GMR: Op het Lodewijk College, locatie Oude Vaart, wordt met Ipads gewerkt. Wat
gaan we doen met de Ipads en hoe gaan we om met het gebruik van sociale media?
Dit leeft vooral ook bij ouders en toekomstige leerlingen.
CvB: De beleid ten aanzien van Ipads en andere devices wordt gekoppeld aan een
breder gesprek over de invulling van het onderwijs. Wat betreft sociale media mogen
alleen de apps gebruikt worden die niet in strijd zijn met bepaalde
(leeftijds)voorwaarden. Dit betekent dus onder andere dat Whatsapp(-groepen) met
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leerlingen onder de 16 jaar niet is toegestaan. Whatsapp onder de 16 jaar mag
namelijk alleen gebruikt worden met toestemming van de ouders, en dit valt als school
niet te controleren. We werken binnen eigen beheer naar een alternatief, waar
leerlingen en docenten met elkaar kunnen communiceren.
GMR: In het reglement staat er bij punt 8: ‘’.. of daar negatieve gevolgen van kunnen
ondervinden.’’ Dit zou wat ons betreft kunnen worden weggelaten. Een leerling
moet altijd toestemming vragen alvorens deze een foto plaatst van een andere
leerling.
CvB: Dit passen wij aan.
GMR: Afgaande op punt 1 is het reglement van toepassing op alle situaties waar
leerlingen sociale media gebruiken, ongeacht of het met school te maken heeft. Waar
ligt de scheidslijn, stel het gaat om pestgedrag wat buiten school plaatsvindt?
CvB: We kunnen leerlingen niet voorschrijven hoe ze privé handelen. Als er echter op
school wordt geklaagd over pestgedrag tussen leerlingen in de privétijd, dan wordt
hier naar geluisterd en wordt dit serieus genomen.
GMR: Dekt de eerste regel dan de lading? Wij vatten dit op als: je mag altijd bij ons
aankloppen.
CvB: Het gaat primair over schoolgerelateerde zaken. Wij zullen naar de formulering
kijken.
GMR: Wat wordt er richting de leerling hierover ondernomen? Wordt dit bijvoorbeeld
symbolisch door alle leerlingen ondertekend?
CvB: Op de sites van de scholen zal dit worden geplaatst. We gaan kijken of we dit
kunnen samenvatten in 10 geboden/spelregels. Bij (ernstige) overtredingen zal er
verwezen worden naar het reglement. Gedurende het jaar zullen we het onder de
aandacht brengen. Hetzelfde gebeurt met het leerlingreglement, dit wordt ook aan
het begin van het jaar door leerlingen ondertekend. Op het Zwin vinden er momenteel
al in de brugklassen sociale media lessen plaats.
7.

Begroting 2019 en meerjarenbegroting
S. van Nispen licht dit toe middels een presentatie.
GMR: Is er in de begroting rekening gehouden met de consequenties van het
generatiepact op de formatie?
CvB: Er is op basis van een inschatting, een reservering hiervoor gemaakt in de
begroting. Er wordt nu uitgegaan van de huidige formatie. Pas vanaf 01-08-2019 zijn
de gevolgen inzichtelijk van het generatiepact. Zoals eerder is aangegeven:
gedwongen ontslagen zijn de eerste 4 jaar niet aan de orde. De schatting is dat dit
tevens geldt voor de eerste twee jaar na deze 4 jaar. Hieraan toevoegend: er zijn een
aantal momenten in het jaar waarin we kijken lopen we in de pas, wat is de stand van
zaken van de uitgaven, de extra middelen.
GMR: Er wordt gesproken over een afname van de aanmeldingen voor het PRO/VSO,
terwijl er juist een toename is van leerlingen voor het VSO/PRO. Waaronder veel
leerlingen vanuit België. Hoe wordt hier mee omgegaan?
CvB: Door meer samen te werken met het VSO en PRO, kun je op een andere manier
het onderwijs samen vormgeven en samenwerkingsprojecten opzetten. Er gaat
namelijk nu veel geld van het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs. Wij
willen inzetten op goed preventief onderwijs en met Passend Onderwijs (PRO/VSO)
nadenken over tussenvoorzieningen tussen het VO en VSO/PRO, bijvoorbeeld
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huiskamerklassen. Een soort tussenvoorziening waar momenteel al mee gewerkt
wordt, is het maatwerkarrangement op het Reynaertcollege, waarbij er voor de
leerling op maat een programma is ontwikkeld.
Het CvB komt nog met een notitie passend onderwijs, welke aan de GMR zal worden
voorgelegd.
GMR: In 2023 is er geen sluitende begroting. Wat is het plan, behalve wat er nu staat?
CvB: Er zijn twee afspraken: 1. Met de gemeenten en OCW zitten wij over 3 jaar
opnieuw rond de tafel om te spreken over eventuele aanvullende gelden. Als we
realiseren wat we nu beloven, dan wordt hierover het gesprek aangegaan. De
provincie heeft duidelijk aangegeven dat zij een eenmalige bijdrage doen. Wij hebben
overigens al de afspraak met alle subsidie gevende partijen dat er twee keer per jaar
met hen een monitoroverleg plaatsvindt, waarin zij worden bijgepraat. Punt 2 is dat er
momenteel een landelijke discussie gaande is inzake krimp. Commissie Dijkgraaf is in
opdracht van minister Slob bezig om te kijken naar de situatie van scholen in een
krimpsituatie. Wij vinden dat er een structurele oplossing moet komen, met name
geldt dit voor de laatste brede scholengemeenschap in de regio. Voor het Zwin
College geldt dat er een plan B is, indien er geen aanvullende middelen meer zouden
komen. Dit vindt het bestuur ongewenst, maar het plan voorziet wel in continuering
van het Zwin College met onderwijs dat voldoet aan de basiskwaliteit. Dit betekent
dat de school in Oostburg zal blijven bestaan.
De GMR vraagt zich af of de verandering van lestijden kan zorgen voor een
verschuiving van leerlingen naar andere scholen. Dit ligt voor het CvB niet voor de
hand, omdat alle scholen dezelfde starttijd zullen krijgen.
8.

Klachtenreglement
Niet aan de orde gekomen. Schuift door naar het eerstvolgende overleg.

9.

Klokkenluidersregeling
Niet aan de orde gekomen. Schuift door naar het eerstvolgende overleg.

10.

Integriteitscode
Niet aan de orde gekomen. Schuift door naar het eerstvolgende overleg.

11.

Rondvraag
Jan-Kees van Galen stelt zich voor. Is het lid van de Raad van Toezicht (RvT) wat door
de GMR is voorgedragen. Heeft als aandachtsgebieden identiteit, (passend) onderwijs.
Licht toe dat de RvT graag minimaal één keer per jaar met de GMR in gesprek gaat.
De GMR vraagt wanneer zij de notitie passend onderwijs kunnen verwachten.
Het CvB zal het eerste concept in het eerstvolgende bestuurdersoverleg bespreken. De
planning is er op gericht om de notitie eind februari aan de GMR te sturen. De notitie
zal ook nog met de besturen van het VSO besproken moeten worden.
Wat betreft de laptops (Chromebooks) zal de GMR inventariseren om welke leden dit
gaat. Deze inventarisatie zal vervolgens aan bet CvB worden voorgelegd.
De GMR vraagt wanneer het besluit wordt genomen over het gebruik van Ipads in het
Lodewijk College. De Rede werkte met Ipads, ZSC werkte voornamelijk op papier. De
GMR wijst het CvB op het belang van het informeren van ouders, leerlingen (en
personeel) hierover. Zij hebben als boodschap aan het CvB: als er bijeenkomsten zijn
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voor ouders: heb als school ook daadwerkelijk iets (nieuws) te vertellen.
Het CvB begrijpt dat ouders, leerlingen, maar ook medewerkers graag hier
duidelijkheid over willen krijgen. Het is echter een beleidsrijke discussie: hoe zetten
we ICT (en device(s) in het leerproces in? Het Lodewijk College is daar nog niet volledig
over uit. De discussie hierover verdient de tijd, zodat het ook sterker neergezet kan
worden voor volgend jaar. Voor komend schooljaar is de directie van het LC dit aan het
vorm geven. Tijdens de open dagen zou hierover aan ouders wel een heldere
boodschap gegeven moeten kunnen worden, maar het beleidsvoorstel moet wel op
onderdelen nog langs de school-MR.
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