Overleg GMR – CvB| 22-09-2020

1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

ACTIE

Intern verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
2.

Jaarverslag 2019
Geen vragen of opmerkingen bij dit punt.

3.

Monitoring transitieplan
Dit betreft verslag van de stand van zaken monitoring voor de overheden.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting?
Hulst: in gesprek met het College van B&W. Het “hangt” nog op de financiering. Kan
de Gemeente het bedrag op korte termijn vrijspelen om nieuwe huisvesting aan de
Zoutestraat te realiseren. Een positieve ontwikkeling is dat er in de
begrotingsvoorstellen een bedrag is vrijgemaakt. Er is geen verschil van mening
over het belang. Het CvB zal op korte termijn in gesprek gaan met de MR van het
Reynaertcollege.
Terneuzen: het gaat om een behoorlijk investeringsbedrag. We komen tot een
afronding van het haalbaarheidsonderzoek. Op korte termijn ook komen tot een
keuze voor een locatie. Er loopt een onderzoek om voor beide partijen tot
interessante opties voor de financiële middelen te komen (doordecentralisatie van
middelen).
Onderzoek L. Wijnia? De rapportage is een 0-meting. Er wordt nagegaan of dat
is toegestuurd, zo niet, dan wordt alsnog gedaan.
Is integraal werken gestart? Vorig schooljaar zijn er bijeenkomsten met de
schrijversgroepen integraal werken geweest (georganiseerd door de Universiteit
Utrecht).

4.

5.

Carnavalsvakantie
Het speelt in 2025. Vanuit de Zeeuwse bestuurders is gevraagd om mee te bewegen
in zo’n jaar zodat de weken voor- en na de voorjaarsvakantie niet teveel afwijken.
Twee weken vakantie mogelijk? Hier is het CvB geen voorstander van.
Het is ook nogal wat om dan bijv. de Goede Vrijdag of de dag na Hemelvaart in te
leveren. Extra vrije dagen moeten ergens vandaan gehaald worden. Is er mogelijk
iets met de lengte van het schooljaar te winnen?
Voor de Belgische collega’s is het ook van belang i.v.m. de vakantie daar.
In het PO is het wellicht iets gemakkelijker. Een eerste reactie van de bestuurders
was dat er wellicht drie dagen ingezet kunnen worden.
Afgesproken wordt dat een “oefening” wordt gedaan met het vakantierooster van
2024-2025.
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Procesvoorstel evaluatie rooster- en lestijden
N.a.v. pag. 1, punt 1 – Er staat “Daardoor zou het onderwijsmodel makkelijker
geïmplementeerd kunnen worden en zou o.a. een lastige lessentabeldiscussie
grotendeels vermeden kunnen worden”. Is het onderwijsmodel al niet voor 2/3
geïmplementeerd inclusief de lessentabeldiscussies? Destijds stelde de werkgroep
dat. Dit is dus achteraf.
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Pag. 2, 2e alinea – Er staat “Hier zou de voorzichtige conclusie getrokken kunnen
worden dat de ervaring met het onderwijsmodel geleid heeft tot een andere
voorkeur voor rooster van lestijden”.
> Dit is te voorbarig. Het is nu nog te vroeg om conclusies hieruit te trekken. Het
CvB zal dit aanpassen. Er was destijds ook te weinig tijd om alles goed uit te
werken. Er is toen gekozen voor 50 min. Voor het CvB maakt het niet uit wat het
wordt, maar dit is wel een mogelijkheid om de 40- minuten, maar ook de 45
minuten (op dinsdag) en de begintijden mee te nemen.
De Connexxiondienstregeling maakte het destijds ook niet mogelijk om te starten
om half 9.
De GMR merkt wordt dat de aparte status van Oostburg niet overal goed is
gevallen. Het CvB geeft aan dat het inderdaad netter was geweest om de GMR
hierbij te betrekken.
> Is dit een discussie die stichtingsbreed top down gestart zou moeten worden als
er bottom up geen signalen komen? Het wil niet zeggen dat als er geen behoefte is,
het niet ter sprake gebracht kan worden. Dit zegt nog niets over een evt.
verandering. Mocht er geen draagvlak binnen de scholen zijn, dan veranderd er
niets.
Pag. 2, punt 4 – uitzetten van een vragenlijst voor medewerkers, ouders en
leerlingen. Destijds is dat niet goed verlopen. Worden ouders en leerlingen
betrokken bij het opzetten van de vragenlijst? Het CvB wil dit breed uitzetten om zo
goed te kunnen evalueren. De vraag wordt meegenomen.
6.

Handle with care
De Gemeenten hebben dit opgepakt; het gaat erom dat de politie de school tipt dat
het bijv. met een leerling die dag wat minder gaat omdat deze bij huiselijk geweld
betrokken is geweest.
Vooralsnog gaat het niet door. Er is een nieuwe hoofdcommissaris bij de politie. Zij
heeft vragen gesteld. De politie moet dus nog een besluit nemen.
De GMR vraagt zich af of het juridisch wel klopt. Het CvB gaat hier wel van uit.
Het CvB vraagt of er een voorgenomen besluit genomen kan worden, met de
disclaimer dat de politie instemt.

7.

Vergaderschema 2020-2021
Ter informatie.

8.

Rondvraag
Device voor leerlingen: als ouders dit niet kunnen betalen, is er een
bruikleenregeling voor hen?
Het streven is om voor de herfstvakantie – in ieder geval voor het Lodewijk College
en Zwin College – met een vrijblijvend aanbod van de Rent Company (RC). Zij
bieden dit aan. De school zit hier niet tussen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om
zelf een device aan te schaffen. Er is geen sociaal fonds, maar de school moet
zorgdragen dat er een device op school beschikbaar is als dat nodig is.
Is het niet “bring your own device”? Nee, zover gaat het niet.
Hoe zit het met de verzekering? De RC maakt een overeenkomst met de ouders. Er
komt nog uitgebreide informatie.
Opgemerkt wordt dat office.com ook voor leerlingen beschikbaar is als er zelf een
device wordt aangeschaft.
Thuis onderwijs: het onderwijs is niet goed gestructureerd voor de leerlingen die
thuis zitten. Het is wat dat betreft chaos. Leerlingen worden ook niet gemist in de
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les. Op deze manier worden er enorme achterstanden opgelopen. Het CvB geeft
aan dat een hybride vorm erg moeilijk is. We zijn nu weer gericht op fysiek les.
De rectoren hebben wel de opdracht gekregen om een rooster te maken wat op- of
afgeschaald kan worden. Volgende week bespreekt het CvB dit thema met de
rectoren.
Als docent is het erg moeilijk om naast het fysiek lesgeven ook online nog iemand
te volgen. Opgemerkt wordt dat het wel kan via de Big Blue Botton.
Mogelijk kan er van de coronagelden maatwerk komen voor docenten die
leerlingen thuis moet begeleiden.
Hoe zit het met de luchtzuivering in de schoolgebouwen? Hiervoor is een protocol
verschenen. Dit is opgepakt op stichtingsniveau. Al onze schoolgebouwen voldoen
aan het bouwbesluit. Momenteel vinden er metingen op de scholen plaats. Deze
info wordt verzameld en zal ook gedeeld worden. Op het Zwin College en
Reynaertcollege Gildenstraat zijn aanpassingen gedaan daar waar er geen ramen
open konden. Het is nog wel een uitdaging hoe het gaat als het kouder wordt.
Verder zijn de recirculerende systemen uitgezet.
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