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ACTIE
1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag d.d. 29-10-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Reglement Commissie van Beroep examenzaken
Als service naar de ouders/leerlingen willen de Zeeuwse schoolbesturen
gezamenlijk een regionale commissie van beroep examens instellen.
N.a.v. art. 2.1 – Er wordt niet gesproken over VO ZVL, maar over participerende
scholen. Om welke Zeeuwse scholen gaat het hier? Deze kunnen toegevoegd
worden.
Gaat de commissie boven de stichting? Hoe komt ‘dicht bij huis’ in de aanvraag?
Wettelijk zijn we verplicht om een onafhankelijke commissie te hebben. Het gaat
uit van de Zeeuwse besturen, dus het ligt voor de hand om een zitting ‘thuis nabij’
te organiseren.
art. 3.2a – (ex)schoolleiders kunnen een baan aannemen in onze Provincie? Ze
moeten woonachtig en werkzaam zijn buiten Zeeland.
art. 4.1 - Wat is de meerwaarde van een rooster van aftreden? “Verversing” is altijd
goed. Nieuwe mensen bekijken zaken weer vanuit een andere invalshoek.
art. 10 – zijn de eerste drie punten niet voor de secretaris i.p.v. de voorzitter? Nee,
het zijn geen taken, de voorzitter draagt er zorg voor.
art. 12.2 – waarom de zitting niet op de betreffende locatie? Op neutraal terrein
geeft maximale onafhankelijkheid aan. Je word niet gezien op de locatie.
art. 16.2 – meerderheid van stemmen mogelijk? Ja, er zijn drie leden.
art. 16.3 – secretariaat heeft geen rol in de besluitvorming? Nee, dat is wel zo
zuiver.
art. 20 – Hoe is de toerekening van de kosten? De “vervuiler” betaald. Is er een
verzekering voor deze kosten? Nee, is ook niet gebruikelijk.
Er wordt een verdeling in de kosten gemaakt. Ja, het is wel gebruikelijk om hierin
onderscheid te maken.
Is dit ook van toepassing voor de PSH? Nee, dit gaat echt om de centrale examens.
Mochten er nog aanpassingen zijn, deze graag doorgeven aan het CvB.

3.

AVG-documenten
Cameratoezicht: camerabeelden op één locatie? Nee, bedoeld wordt per school. Dit
zal aangescherpt worden.
Wordt dit gebruikt voor toezicht of als bewijslast? Het heeft een preventief
karakter, maar wordt vooral als bewijslast gebruikt.
N.a.v. art. 3.4 – is de beheerder een bevoegde medewerker? Ja, het bevoegd gezag
kan dit koppelen of mandateren.
Het actief bekijken van beelden mag niet. Hiervoor is toestemming van de
schoolleiding nodig.
Responsible disclosures ouders en leerlingen: ook zij moeten als pseudoniem een
melding kunnen doen. Dat kan aangepast worden.
Is het niet vreemd om dit vast te leggen? Dit betreft de gedraging die we erbij
willen hebben als het voorkomt. Niet de illusie hebben dat het niet kan voorkomen.
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Kennisnet heeft dit aangedragen als zijnde een integraal onderdeel van de AVG.
Het is niet de bedoeling om bewust te gaan zoeken. Dat kan weer strafbaar zijn.
4.

Risicomanagement
De Controlgroep heeft deze exercitie voor het bestuur gedaan. Dit om risico’s te
voorkomen, maar ook als bewustwording.
De GMR geeft aan dat het interessante informatie bevat. Inhoudelijk is het wel
technisch.
Pag. 2: Is de solvabiliteit nodig voor het lenen? Deze is goed, het is vanuit een
beheersmatig uitgangspunt bekeken. Het is van belang om financiële risico’s op te
vangen.
Pag. 4, punt 4; kostenremanentie? Het gaat om kosten die doorlopen en je niet kan
of wil dragen. Hier loopt een lijn naar het Transitieplan. In het jaar voor het einde
van de periode zitten we met de overheden rond de tafel. Er zullen dan wat zaken
veranderd zijn, o.a. de aanpassing van de bekostigingssystematiek.
Pag. 6, schema 6.20; gevolgklasse – wegvallen van het Transitiegeld? Dat is een
reëel risico. In 2021 in gesprek met de overheden met de kennis van dan over de
omstandigheden.
Pag. 10, is in de analyse rekening gehouden met nieuwbouw en andere
investeringen? Huisvesting staat gekwantificeerd. Het overige zit in de categorie
restrisico’s.
Pag. 11, personele lasten. Staat het vergroten van de flexibele schil niet haaks op
het lerarentekort? Bij krimp, ook terug in personeel. De kostenkant gelijk laten
dalen. Nu een flexibele schil van 14/15% en ook een tekort. Ook het “met pensioen
gaan” zit er in.
Veranderde wetgeving voor tijdelijken nog van invloed? Tijdelijke krachten zijn niet
duurder, wel als het contract niet verlengd wordt. Zaken tegen elkaar afwegen en
een keuze maken.
Pag. 28, is het bedrag van het financieel gevolg per jaar? Dit bedrag is voor eigen
gebruik en indien nodig voor het overleg met overheden/partijen.
Hoe kijkt de Raad van Toezicht tegen dit rapport aan? Twee leden zijn hierbij
betrokken geweest. Het rapport is ook in hun vergadering aan de orde geweest.
Pag. 30, punt 7.4 werkdruk en welbevinden. Er zijn geen functioneringsgesprekken.
Pag. 42, waar zit uitvoeringsrisico vaste voet in? Dat is een restrisico.
Worden alle adviezen opgevolgd? Is er een prioritering? Hoe wordt de GMR op de
hoogte gehouden? De adviezen worden opgevolgd. De verantwoording verloopt via
het jaarverslag.

5.

Passend Onderwijs
De kosten van de directeur zijn laag? Deze wordt zowel uit PO als VO betaald.

6.

Werken in commissies binnen de GMR
De GMR heeft een adviseur benaderd om zich hierover te laten voorlichten.
Het CvB vindt het een goed initiatief om in commissies te gaan werken. Het
voordeel van een kleinere groep is dat de diepte ingegaan kan worden.

7.

Leerlingenvervoer
Dit schooljaar is er een enquête vanuit de Provincie uitgezet onder
ouders/leerlingen over het verbeteren van de bereikbaarheid. Er was onvoldoende
respons. Hieruit kunnen geen conclusies getrokken worden. De info is overigens
wel waardevol.
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De enquête wordt in de periode januari-maart opnieuw uitzet. Qua inhoud is er
opnieuw naar gekeken. Ook de organisatie en communicatie wordt aangepast.
8.

Rondvraag
De oudergeleding merkt op dat Magister niet consequent wordt gebruikt en
ingevuld. De mate waarin Magister wordt gebruikt is aan de school. Magister wordt
o.a. gebruikt voor het rooster, als agenda, de cijfers, het verzuim.
Een ouder is benaderd om in de MR van de Argo te komen.
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