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1.

Vaststellen agenda
Om het Strategisch Beleidsplan te bespreken wordt een extra vergadering ingelast
op 2 juli a.s.

ACTIE

Verslag d.d. 16-04-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Informatie m.b.t. touringcarvervoer. Offertes zijn duurder geworden, terwijl de
service af neemt. Kosten voor ouders/leerlingen zijn omhoog gegaan.
Info hierover wordt doorgestuurd.
Er is een analyse gemaakt. De aanbesteding loopt nog tot volgend jaar. Het contract
moet uitgediend worden. Levert het geen meerwaarde op, dan doen we het niet
meer. Als stichting kunnen we zelf beslissen of we meedoen met een aanbesteding.
2.

GMR

Kwartaalrapportage
Ter informatie. Betreft de financiële stand van zaken van de stichting.
De overheden hebben deze rapportage ook ontvangen.
De post externe inhuur voor lessen is op stichtingsniveau twee ton overschreden.
Dit komt door ziekte en formatieplekken die direct na de zomervakantie ingevuld
moesten worden.
Met de inzet van de transitiegelden krijgen we de realisatie sluitend.
Hoog verzuim. Dit betreft veel langdurig verzuim. Hierop wordt preventief ingezet.
Verhoudingsgewijs gaat het om meer fysieke klachten dan werk gerelateerd.
Hoe kijken overheden/externe partijen hier tegenaan?
De halfjaarlijkse ambtelijke monitoring is pas geweest. Daar kwamen ook vragen
over ziekteverzuim.
De bestuurlijke monitoring is over twee weken.
Rekenschap heeft aangegeven dat de rapportage moet aansluiten op de begroting
en dat ze de koppeling van activiteiten in het kader van de transitiemiddelen
scherper willen zien.

3.

Monitoring
In de rapportage wordt aangegeven hoever we staan. We lopen op koers. In
principe hebben we gedaan wat we beloofd hebben.
Qua programma’s moeten we volgend jaar wel wat laten zien aan de afdeling
Rekenschap van de Inspectie van het Onderwijs.
Het geld wordt ingezet conform het Transitieplan.

4.

Strategisch Beleidsplan
-

5.

Science festival
Het Huis van Techniek organiseert een Science festival voor bovenbouwleerlingen.
Voor de zomervakantie geeft het Huis van Techniek hier aanvullende info over. Dat
kan dan besproken worden met de schoolleiding. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
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Het is nog niet bekend of er uren voor komen. Zo ja, dan kijken naar de systematiek.
Het CvB staat hier positief tegenover. Ook de overheid is hier positief over.
6.

7.

EHBO cursus voor alle leerlingen
De school mag beslissen of ze een EHBO cursus voor leerlingen gaan aanbieden. Als
bestuur stimuleren we dit wel, maar het is aan de school om het hierover te hebben.
Het CvB zal de schooldirecties laten weten dat dit speelt.
Het CvB adviseert om de informatie te delen met de MR-en van de scholen.

CvB

Rondvraag
Op 2 juli vindt het afsluitend etentje plaats.
CvB: activiteiten die geweest zijn om te kijken naar de situatie na 2022:
- Bezoek CvB aan de Tweede Kamer
- Bezoek Premier Rutte aan het Zwin College
- Reactie gegeven op rapport commissie Dijkgraaf. Deze reactie zal ter info
aan de GMR worden gestuurd.

CvB

Ouder: reacties van ouders gekregen op het besluit over de lestijden. In de brief
wordt gesproken over peiling van ouders. Dat klopt niet, ouders zijn niet gevraagd.
Het bestuur beaamt dat dit onjuist was. Dat moet volgende keer anders.
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