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ACTIE
1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag d.d. 02-07-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Communicatieframe en plan van aanpak
Het frame en plan van aanpak zijn de eerste twee stappen. Daarna volgt het
communicatieplan. Dat komt te zijner tijd hier ook terug.
Het frame wordt doorgenomen. De volgende zaken komen aan de orde.
Huisvesting (toevoegen bij extern)
Instroom onderwijs Vlaanderen (toevoegen bij extern)
Open, transparant (ontbreekt, krijgt een plekje bij ambitie)
Luisteren naar de klant (krijgt een plekje bij ambitie)
GMR-MR-RvA-RvT (dat heeft de RvT ook aangegeven en is inmiddels verwerkt)
Ouderraad, leerlingenraad, klankbordgroepen (toevoegen bij stakeholders)
Scholen steviger positioneren (dat heeft de RvT ook aangegeven, hier is al op
ingespeeld)
Efficiency voor vergaderingen (herkenbaar punt, maar te detaillistisch)
Gebrek aan huisvesting (wordt naar gekeken)
De oudergeleding vraagt naar de routing van communicatie bij bijv. een
schoolkwestie. Dat is in principe aan de school. Als het een Stichtingskwestie (alle
scholen) betreft dan verloopt dit via het CvB.
Er zal een aangepast frame worden rondgestuurd.
Het communicatieplan wordt in februari verwacht.

CvB

De leerlinggeleding vraagt of het plan naar alle ouders/leerlingen gestuurd gaat
worden. Nee, niet het hele plan. Wel kunnen de hoofdlijnen worden verstuurd.
3.

Terugkoppeling gesprek ouders 9-7 m.b.t. lestijden
Er is uitleg gegeven over het divergeren van de start van de lestijden.
Doordat de communicatie op stichtingsniveau is gebeurd, is de schoolkeuze
onvoldoende belicht.
Verder kregen we terug dat bij bericht over uitval van het eerste lesuur, de kinderen
al op de fiets zitten. De school pakt dit op.
Het was een goed gesprek, de ouders waren tevreden.

4.

Extended Classroom
Het CvB bedankt voor de snelle reactie op het besluit tot sponsoring.
Er worden drie lokalen ingericht. Op het Lodewijk College komt het lokaal tijdelijk
op de Oude Vaart. De inrichting wordt extern verzorgd. De werkgroep is bezig met
het voorbereiden van de eerste pilots.

5.

Jaarstukken 2018
CvB: Het was vanwege de bestuurlijke fusie een behoorlijke uitdaging.
Transitiemiddelen zijn toegevoegd aan de middelen. In verband met de
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harmonisatie zijn vergelijkende cijfers nu niet mogelijk.
pag. 30 – Tabel meerjarenbegroting; geen rekening gehouden met de
vereenvoudiging van de bekostiging. Er is een aantal risico’s wat een ernstig
begrotingstekort veroorzaakt. Waarop zijn de dingen gebaseerd? Stel dat er geen
maatwerkoplossing komt? CvB: de risico’s zijn geschreven vanuit de kennis die we
toen hadden. Het is uiteraard niet zeker, maar we zijn wel hoopvol gestemd. En
mocht het anders zijn, dan moeten we in het derde jaar kijken hoe dat opgelost gaat
worden. Er is al een aantal doelmatige stappen gezet, denk aan de
Gemeenschappelijke Dienst, reductie MT-formatie, accountantskosten.
pag. 33 – Bij investeringen ICT is niets voor software begroot? CvB: dat klopt,
software is geen investering. Investeringen zijn meerjarig, software wordt jaarlijks
ten laste gebracht.
pag. 56 - Eigen Vermogen is flink achteruit gegaan. CvB: dit betreft een
administratieve verwerking van geld. Eén schoolbestuur hanteerde een andere
werkwijze voor onderhoud gebouwen. Nu gebeurt het allemaal op dezelfde manier,
maar dat heeft wel effecten.
6.

Kaderbrief begroting
Het betreft de uitgangspunten die liggen onder de begroting van zowel de stichting
als de scholen. Een meerjarenraming is ook opgenomen. E.e.a. geeft duidelijkheid
aan de rollen van de partijen. Er is advies gevraagd. Evt. suggesties en opmerkingen
ziet het CvB graag terug in het advies.

7.

Dienstreizen (reisbijdragen)
Het gaat om de verwerking van kosten van docenten voor reisbijdragen van
meerdaagse excursies/reizen. Er waren verschillende werkwijzen: opnemen binnen
de begroting of uit de algemene middelen van de school. De stichting wil één lijn
hanteren. De bijdrage dient opgenomen te worden in de begroting van de reis.

8.

Vakantieregeling 2020-2021
De regeling is Provinciaal afgestemd. Er is instemming gevraagd.
De GMR vraagt naar de betekenis van de voetnoot in de toelichting. CvB: de
verdeling van de schoolweken is soms in onbalans. Het probleem speelt over vier.
Kijken of hier iets aan te doen is door bijv. een aantal dagen vrij te geven.
Vanuit de GMR wordt aangegeven dat het wenselijk is om de carnavalsvakantie vast
te houden. In België is het dan ook vakantie.

9.

10.

Passend Onderwijs (+ jaarverslag 2018 Samenwerkingsverband)
De versie van het PO is meegestuurd. Het verslag van het VO zal alsnog worden
doorgestuurd.

CvB

Huisvesting
Voor het Reynaertcollege heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden.
In november a.s. zitten we rond de tafel met de Gemeente om te kijken wat
haalbaar is voor de Gemeente en wat wij kunnen doen. We hopen dat het daarna
binnen een paar maanden tot een gemeenteraadsbesluit kan komen, zodat er een
Programma van Eisen opgesteld kan worden.
Speelt de MR nog een rol in het traject? CvB: ja, de MR heeft éénmalig
adviesbevoegdheid. De vraag is nog even wanneer je dat doet.
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Voor het Lodewijk College is het proces wat later opgestart. De verwachting is dat
het traject van het haalbaarheidsonderzoek rond de zomer kan worden afgerond.
11.

Vacature lid RvT
Binnen de GMR circuleren wat namen. Volgende week is er een brainstormdag. Dan
zal dit punt worden meegenomen.
CvB: schroom niet om hiervoor te adverteren. Het betreft een serieuze taak en de
“vijver” is klein.

12.

Rondvraag
Vanuit de personeelsgeleding
- een vraag met betrekking tot de ouderbijdrage voor TTO. Het CvB geeft aan dit in
de MR aan te kaarten.
- efficiënt vergaderen is toch wel een punt wat een ambitie zou moeten zijn.
Van de oudergeleding
- voor het krimpsymposium is wel de Raad van Advies uitgenodigd, maar niet de
GMR. CvB geeft aan dat ze dit inderdaad vergeten zijn. Dat had zeker moeten
gebeuren.
- zijn er faciliteiten beschikbaar om als oudergeleding een keer bij elkaar te komen
om te brainstormen? CvB: uiteraard geen probleem om ergens een ruimte te
regelen.
- enquête Provincie op alle scholen uitgezet? CvB: is uitgezet op de drie brede
scholengemeenschappen, voor de Praktijkschool nog niet. De gevraagde informatie
is niet helemaal in orde.
Vanuit de leerlinggeleding
- gaat het plan van de reisbijdragen dit jaar in? Ja.
- waarom wordt er door de school een extra back-up gemaakt? CvB: de back-up
vanuit Microsoft is niet voor de One Drive. Voor de One Drive wordt dit door VO ZV
gedaan. Deze back-up is versleuteld. Het is een faciliteit naar de gebruikers.
Dit is niet bekend bij mensen. Kan hierover gecommuniceerd worden? Het CvB zal
hier naar kijken.
- Wanneer zijn de problemen van Magister opgelost? Is dit een urgentiepunt? CvB:
ja, er is veel gedaan om het te krijgen zoals het nu is. Dit heeft veel tijd gekost. Dat
de eindgebruiker beperkingen ondervindt, zien we en praten we niet goed. Er is in
beeld waar het aan schort. Het CvB is bereid om hier verder op in te gaan in een
apart overleg.
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