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ACTIE
1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag d.d. 10-02-2019
N.a.v. pag. 1, punt 2 – reglement Commissie van Beroep examenzaken. Vanuit
verschillende scholen zijn er opmerkingen binnengekomen. Volgende vergadering
ligt er een nieuw voorstel.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

(Meerjaren)begroting
We zijn nog in gesprek over de vorm van advisering.
De scholen hebben hier over gesproken of doen dat binnenkort. Half februari wordt
uitsluitsel gegeven.
Het CvB geeft aan de hand van een presentatie uitleg over de meerjarenbegroting
en gaat in op
• De bouwstenen van de meerjarenbegroting.
• Uitgangspunten in financieel beleid.
• Verdeling naar kostendragers.
• Transitiemiddelen in de begroting.
• Contouren vereenvoudiging bekostiging.
• Effecten van de vereenvoudiging en aanvullende bekostiging.
N.a.v. pag. 6 – de leerlingenprognoses van PSH zijn lager dan het aantal leerlingen
dat daadwerkelijk op school zit. Deze leerlingen zitten dan wel in de prognose van
het RC.
pag. 15 – invulling LC/LD per november? Dat is toch met terugwerkende kracht per
1 augustus? Klopt, er had eigenlijk 1 augustus 2019 moeten staan. Het heeft geen
impact op de begroting van 2020.
pag. 21 – generatiepact. Voor hoeveel jaar geldt het? Voor 2 jaar, dan kijken wat de
impact is en of er nog een derde en vierde tranche komt.
Het aantal collega’s dat in aanmerking komt, ligt lager dan vorig jaar. Van dat aantal
gaat ongeveer de helft gebruik maken.

3.

Monitoring transitieplan
Op 23 januari was de halfjaarlijkse bestuurlijke monitoring met OCW, Inspectie en
Gemeenten. De Provincie was afwezig. De kwantitatieve gegevens en de
stoplichtenrapportage zijn toegelicht. Verder was huisvesting onderwerp van
gesprek. Zowel voor de gemeente Hulst als Terneuzen is het een lastig dossier.
Overigens zijn de gemeenten van goede wil.
Voor Hulst wel de verwachting dat het tot realisatie komt. Tegen de zomer wordt
een besluit verwacht.
Voor Terneuzen wordt in de zomer een besluit verwacht over de gelden en waar de
school moet komen.
De Gemeenten hebben een inspanningsverplichting. We kunnen leven met uitstel,
daar kan naar toegerekend worden, maar onzekerheid is nadelig.
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4.

Aankondiging inspectiebezoek
Woensdag 5 februari bezoekt de inspectie het bestuur. Het gesprek zal vooral
gericht zijn op de inrichting van onze kwaliteitszorg en onze beelden van de
scholen. In week 11 en 12 bezoeken ze de scholen. Om welke scholen het gaat,
horen we nog. De verwachting is dat ze in ieder geval naar het LC en ZC gaan. Het
betreft het vierjaarlijks onderzoek. Het is van belang om het onderwijs op orde te
hebben. Er zal ook nog een gesprek de (G)MR plaatsvinden.
De werving van docenten is moeilijk. Hoe staat de inspectie in lesuitval? Zij weten
dat het lerarentekort een serieus probleem is. Ze zullen vragen wat er aan gedaan is
en hoe er mee omgegaan wordt.
Moet het solvabiliteitspercentage omlaag? We zitten binnen de norm. We hebben
een aangepast financieel toezicht, hiervoor krijgen we halfjaarlijks bezoek van de
inspectie.

5.

6.

Update ICT
Magister: er was onvoldoende voortgang in het bijwerken van Magister. Hiervoor
zijn stappen gezet door o.a. een strakkere sturing hierop en de inzet van extra
mensen. Ook is er ondersteuning op het gebied van de cijferstructuur.
De komende maanden wordt een optimalisatieslag gemaakt.
Vervanging van de infrastructuur op het ZC staat gepland voor de voorjaarsvakantie
en voor het RC in de zomervakantie. Voor het RC zijn er, als tussenoplossing,
aanvullende investeringen gedaan om de ICT-infrastructuur aan te passen.
Er komt een identify en accesmanagementsysteem (IAM) waarop via één inlog
toegang is tot verschillende applicaties.
Er wordt tegenwoordig veel gevraagd om via digi-D in te loggen. Voor nietNederlandse werknemers is dat niet mogelijk.
Komt er een intranet voor docenten? We zitten nu in de fase waarin het gesprek
plaatsvindt over het hoe, welke stappen, tijdpad e.d.
Waarom wordt er nog voor Open Edu gekozen? De keuze destijds had te maken
met de beschikbaarheid van digitaal lesmateriaal. De lijn is om teams te gebruiken
voor personeel, Open Edu voor het onderwijsmateriaal en Magister voor de
persoonlijke gegevens van leerlingen.
De gemiddelde cijfers in Magister zijn niet correct. De weging van vorig jaar is
gepakt. Kan dit binnen de school aangekaart worden? Het heeft deels te maken
met invoer. Het CvB zal dit onder de aandacht brengen bij de betreffende school.
De leerling zal een voorbeeld sturen aan het CvB.
De materiële kosten ICT gaan naar beneden. Wordt dat niet wat krap? Per saldo
gaat het niet omlaag, het is maar wat er meegerekend wordt. Er is wel een
efficiencyslag gemaakt doordat er nu geen externe inhuur meer is op 2 scholen wat
in het verleden wel het geval was. In het kader van het ICT-beleidsplan zitten we in
de fase van wat willen we op dat gebied en welke keuzes maken we daarin.

CvB
Lln

Rondvraag
Maakt het personeel gebruik van citrix? Daar was namelijk een “lek” gevonden. Dit
wordt niet gebruikt.
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