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Vaststellen agenda en verslag (interne notulen 4-2-20 en CvB notulen)

Een lid van de oudergeleding sluit aan bij het overleg met de Inspectie van het Onderwijs.
Op p.3 wordt gesproken over de functiebeschrijvingen. Gevraagd wordt of de desbetreffende personen
ingelicht zijn. De voorzitter geeft aan dat dit gebeurd is door HRM.
Punt 2, meerjarenbegroting. De voorzitters van de verschillende MR-en zijn akkoord. Volgend jaar wordt
dit ook besproken in de GMR en de verschillende scholen houden hun veto zodat de scholen hun stem
kunnen laten horen.
De concept-notulen CvB-GMR en CvB-PGMR van 4-2-2020 worden goedgekeurd.
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Commissie van beroep examenzaken

Iedereen kan gebruik maken van de landelijke commissie. De scholen binnen de provincie Zeeland gaan
zelf een commissie van beroep examenzaken opstellen omdat dit eenvoudiger is.
In art. 20 staat dat er een voorzitter en ambtelijk secretaris zijn. Deze ontvangen naar daadwerkelijk
bestede uren €80 per uur. Leden ontvangen €50 per uur. Dit wordt betaald door het schoolbestuur. Dit
zijn hoge bedragen. Men vraagt zich af wat de vergoeding is in de landelijke commissie.
Gevraagd wordt hoe vaak zo’n commissie bij elkaar komt. Volgens het CvB komt dit weinig voor. Het CvB
vraagt om instemming. Een GMR lid geeft aan dat het landelijk niets kost. Wat is dan het voordeel van
een regiocommissie? De voorzitter geeft aan dat je dan geen reistijd kwijt bent om naar Utrecht te gaan.
Ook wordt gevraagd wie in deze commissie zetelt. De bestuursleden stellen deze samen.
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Leerlingenstatuut
De (P)GRM leden stellen hier een aantal vragen over:
Op p 24.4 staat dat het voor leerlingen niet is toegestaan om alcoholische dranken toe te staan. Het
Reynaert College heeft ook energydrinks verboden. Kan dat ook voor de andere scholen? Dit wordt
nagevraagd bij het CvB.
Punt 16 p 9. Toetsing en beoordeling in de onderbouw zijn opgenomen in het leerlingenreglement van
het school. Hoort dat op deze plaats thuis?
Bij punt 20 wordt gesproken over de normen waar een leerling aan moet voldoen. Op het Lodewijk
College zijn geen cijferrapporten meer. Het is dus schoolafhankelijk wanneer periode 1 eindigt. Daarom
wil de (P)GMR liever een datum aangeven. Bijvoorbeeld 1 oktober.
De leerlingen dienen hier instemming over te verlenen. Omdat niet iedereen aanwezig is, zal de secretaris
ze mailen.
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Communicatieplan

Wat opvalt in het document is dat er veel gesproken wordt over informeren van personeel maar niet over
betrekken van personeel. Veel mensen voelen zich niet betrokken, hoe zorg je hiervoor? Op p.11 wordt
aangegeven dat alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid hierin hebben.
Een GMR lid geeft een aantal zaken aan:
• ‘betrekken’ wordt wel genoemd, maar nog niet voldoende uitgewerkt. Hier ziet hij wel
mogelijkheden voor. Een voorbeeld is:
Ik hoor veel personeel klagen dat ze zich niet mogen laten horen. Ook zie ik veel personeel slecht
gebruik maken van de momenten dat ze zich mogen laten horen. Mensen komen simpelweg niet
of mensen gebruiken de momenten om te mopperen over dingen die dan niet besproken dienen
te worden. Hoe vang je die mensen en zet je ze in hun kracht? Misschien met het voorbeeld
hieronder, misschien zien jullie betere mogelijkheden:
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•

•

4

Betrekken in:
- teamvergaderingen
- uitvoering onderwijsplan nu
- opstellen volgend onderwijsplan
Docenten ontvangen 2 weken (o.i.d.) vooraf aan de teamvergadering met een agenda waarin
wordt duidelijk gemaakt over welke punten zij worden geïnformeerd en over welke zaken zij
mee mogen denken (of zelfs uiteindelijk over moeten beslissen).
Hierbij wordt gedacht aan binnen de gestelde kaders uitwerken van het onderwijsplan.
Een structuur waar aan gedacht wordt komt dan neer op de volgende vragen
Uitrollen basiscuriculum en kwt-uren volgend jaar, maar ook andere praktische zaken die in
teams voorbij komen.
- Wat moeten we? Waar moeten we rekening mee houden? Inlezen in bijgeleverde stukken,
verhelderen tijdens vergadering
- Welke speelruimte hebben we als team/ Heb je als docent? Tijdens vergadering bespreken
- etc.
bij het volgende onderwijsplan kunnen de verschillende teams in teamvergadering input leveren.
Teamleiding maakt duidelijk welke kaders/grenzen etc. er zijn én maakt relevante input geven
mogelijk door het opstellen van denkvragen.
Gedragscode gebruik ict-middelen en internet leerlingen

Bij 2.6 het 4e en 5e bolletje:
Als een leerling in de pauze het schoolwifi netwerk gebruikt om te gamen of te whatsappen (o.i.d.) is
deze leerling dan in overtreding?
Is dit te handhaven? Of staat dit er voor het geval het een keer gehandhaafd moet worden?
Bij 3.1 p. 7 het 5e en 6e bolletje:
Op welke apparaten kijkt deze meekijksoftware mee?
Op welke apparaten wordt een digitaal logboek bijgehouden?
Gebruik internet: 2.6 gaat het ook over leerlingen die op hun telefoon gebruik maken van de wifi. Je mag
geen spelletjes spelen. Hoe handhaaf je dat?
Wat doe je met cyberpesten?
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Externe vertrouwenspersoon

Akkoord dat de vertrouwenspersoon van het Zwin College als vertrouwenspersoon voor de hele stichting
gaat fungeren? Ja
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Stand van zaken coronamaatregelen

Heeft iemand vragen/opmerkingen?
Alles wordt gelijk getrokken op de verschillende scholen. Maar op het gebied van Schoolexamens heeft
elke school zijn eigen plan getrokken. Waarom heeft het bestuur ervoor gekozen om elke school zijn
eigen plan te laten trekken?
Hier moet duidelijkheid over komen vanuit het bestuur. Een (P)GMR lid: zou er behoefte aan een centrale
aansturing zijn? Op het Zwin College wordt gesproken over afstandsonderwijs vanaf september opgelegd
door bestuur. GMR heeft gezegd dat afstandsonderwijs volwaardig onderwijs is volgens bestuur. GMR lid:
pilot is gedraaid voor aardrijkskunde maar de pilot is onderbroken door corona. De vraag naar de MR is
gesteld mag zo’n les tellen als gewone lestijd? De GMR heeft ingestemd met een pilot en daarna
evaluatie.
Ouder: hoe staan docenten in het extended classroom verhaal?
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Praktijkvakken en corona. Hoe moet dat verder? Afstandsonderwijs voor praktijkvakken is bijna
onmogelijk.
Hoe gaan de scholen volgend schooljaar verder? Werkdruk?
Bestuurders willen onder druk van corona besluiten erdoor drukken. Het is van belang om de MR/GMR
hier goed in te betrekken. Ook moet de informatie tijdig verstrekt worden naar de GMR.
Hoe denken leerlingen over het afstandsonderwijs wordt gevraagd. De voorzitter geeft aan dat er een
leerlingen en docenten enquête komt over afstandsonderwijs.
Er moet voorkomen worden dat de docenten veel moeten voorbereiden in de zomervakantie. Dit staat
haaks op de werkdrukverlichting.
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Rondvraag

Een GMR lid (ouder) vraagt : Is er beleid m.b.t. kinderen die in risicogroepen zitten en niet naar school
gaan. Zo ja is dit beleid uniform bij alle scholen?
Wat gaat er gebeuren na 1 juni?
Werkdrukvermindering: hoe gaat dit in zijn werk?
In het concept formatieplan wordt over het roosterbeleidsplan gesproken. Dat beleid is nog niet
goedgekeurd door de GMR. College van Bestuur geeft aan van wel. Vrijdag zal het DB dit aangeven in het
gesprek.
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