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1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

ACTIE

Verslag d.d. 15-01-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

AVG: Sociaal Media reglement leerlingen
N.a.v. punt 7 – Telefoongebruik alleen als docent toestemming geeft. Dit is een
standaardreglement. Er zijn ook aangepaste regels op schoolniveau, bijv.
examenreglement of schoolreglement.
Punt 9 - beveiliging en internetfilters. Hoe voorkomt de school fraude bij examens? Is
dit verantwoordelijkheid van school of van de leerling? De schoolleiding heeft hierin
een duidelijke taak, maar dat neemt niet weg dat de leerling hierin een duidelijke
eigen verantwoordelijkheid heeft. Een leerling mag geen fraude plegen. Als dat wel
gebeurt, treedt het examenreglement in werking. Als er moeiteloos gefraudeerd kan
worden, heeft de school ook wel wat uit te leggen.
Er is momenteel een werkgroep bezig met de infrastructuur waarbij veiligheid een
aandachtspunt is.
Punt 12 – mogen eigendommen in beslag worden genomen? Wel als dit tijdelijk is en
een duidelijk doel heeft. De school kan het eigenaarschap natuurlijk niet overnemen.
Het betreft altijd een tijdelijke maatregel. Als dit in het schoolreglement staat, mag
dat.

3.

Schooltijden-lestijden
De GMR heeft gediscussieerd over wat is mogelijk/wenselijk. De voor- en nadelen,
knelpunten en kansen zijn op een rij gezet. Vraag is of wettelijk gezien alle ouders
hierover geraadpleegd moeten worden? Het is een belangrijk besluit wat alle ouders
aangaat. De GMR ziet graag dat er een raadpleging/enquête wordt uitgezet.
Het CvB geeft aan dat in de transitieperiode voor h/v bovenbouw (waar voornamelijk
het knelpunt zit) een 0-de uur gegeven kan worden. Met deze optie is een 9-de uur
niet noodzakelijk. Evt. andere uitzonderingen kunnen in overleg met de directie
gedaan worden. Er is geen wettelijke verplichting om over dit onderwerp alle ouders
zouden moeten worden geraadpleegd.
Het CvB schat in dat een schriftelijke raadpleging (een formele stemming is niet aan
de orde) een onbevredigende afloop geeft omdat helder is hoe de stemverhoudingen
bij de verschillende scholen zullen uitvallen. De pijn zal vooral bij het Zwin College of
het Reynaertcollege vallen. Een raadpleging zal dit dilemma niet kleiner maken. De
uitkomst hoeft niet bepalend te zijn voor het besluit. Het CvB stelt voor om per school
een informatieavond voor ouders te organiseren.
Het CvB spreekt hierover verder in hun overleg en komt hierop terug.

4.

Notitie Passend Onderwijs
Deze notitie wordt ingebracht bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het
gaat om onze inzet daarin. Is ter informatie.
N.a.v. pag. 2, punt 1; inrichting locatievoorziening – sprake van één aansturing? Ja,
hiervoor is één persoon, de zorgcoördinator, gemachtigd.
pag. 3, punt 1; eerste volzin – al bekend wanneer de overeenkomst wordt opgesteld?
Nee, er is nog geen moment bekend. Het staat vrijdag a.s. geagendeerd bij het overleg
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van het samenwerkingsverband.
punt 2; tweede alinea – uniforme aanpak v.w.b. jeugdhulpverlening? Dat is wel de
insteek. Dit wordt onderzocht.
punt 3; brengt de oprichting van een panel meer administratie met zich mee? Nu
gebeurt dat op schoolniveau. Dat wordt dan verplaatst naar het bureau van het
samenwerkingsverband. We willen grip krijgen op het afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen.
Aan wie wordt gedacht bij een onafhankelijk expert? Aan bijv. een orthopedagoog.
pag. 4, punt 6 – waarom verandering naar basisondersteuning? Op deze manier
ontvangen we 100% van de middelen.
pag. 6, VSO – verschillen in bekostiging van categorieën? Nee, cluster 3 en 4 zegt iets
over de inhoud. Daarbinnen zijn dan nog verschil in zwaarte tussen de verschillende
categorieën.
Minder leerlingen naar het speciaal onderwijs. Hoe verloopt de financiële stroom nu?
Het geld wordt nu naar de vso-scholen doorgesluisd. Voor een deel komt het
rechtstreeks vanuit OCW/DUO en voor het andere deel via het
Samenwerkingsverband.
tabel – er zitten toch ook leerlingen op het PRO? Dat hokje staat nu leeg. Je moet dit
zien in relatie tot de locatievoorziening.
pag. 7, PRO – gesprekken met De Sprong? Er is in het verleden een verkennend
gesprek met het bestuur geweest.
pag. 8, Plus – hoe wordt er actief gestuurd op het benutten van de middelen?
Hiervoor is budget beschikbaar. Deze dus benutten.
5.

Monitorrapportage transitieplan
Is ter informatie.
N.a.v. pag. 11; de normformatie OP staat op 339, de huidige en geplande formatie op
320. De norm is waar regulier recht op is en huidig wat de daadwerkelijke inzet is. Er
zijn ook onderwijsondersteuners ingezet (instructeurs, onderwijsassistenten en
TOA’s).

6.

Beleidskalender VO
Een aantal zaken is wat naar achteren geschoven, met name het strategisch
beleidsplan en enkele HR-zaken. Deze worden later aangeleverd.
De planning mag gedeeld worden binnen de school.

7.

Klachtenregeling
Hier instemming over bereikt.

8.

Klokkenluidersregeling
Hier instemming over bereikt.

9.

Integriteitscode
N.a.v. pag. 5, artikel 5 – hoe worden de kernwaarden nagekomen?
Openheid: deel belangrijke zaken met het personeel. Communicatie
verbeteren/transparanter.
Communicatie met leerlingen/ouders is primair een taak van de directie/teamleiders.
Uiteraard dienen we wel open te zijn over voorstellen. Hier zijn o.a. infobulletins voor.
We zijn aanspreekbaar op de kernwaarden.
Er is een communicatieplan in ontwikkeling. De inschatting is dat dit in april klaar is.
Waar vallen vrijwilligers onder? Dat is een vrijwillige medewerker en is dus ook
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aanspreekbaar hierop.
10.

Rondvraag
CvB: nu bekend is wie het nieuwe CvB gaan vormen, gaat het bestuur na de
voorjaarsvakantie in gesprek met de MR van het LC en RC over de vacatures voor
rector.
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