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1.

Vaststellen agenda
Het betreft een Teams-overleg.
Twee nieuwe leden in de leerlingengeleding.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

ACTIE

Verslag 22-09-20
N.a.v. pag. 1, punt 4 – carnavalsvakantie. Zoals als aangekondigd komt dit voorlopig
te vervallen. Er was een foutje gemaakt in het rooster.
Pag. 2, punt 6 – handle with care. Staat op niet actief. Zodra er nieuwe informatie
beschikbaar komt, geeft het CvB dit door.
Het verslag is bij dezen vastgesteld.
2.

Notitie Saman
Het betreft een belangrijk document zowel op inhoud als financiën.
Vanuit de transitie bleek al dat in Zeeuws-Vlaanderen een tekort op Passend
Onderwijs was, destijds teveel leerlingen hierin. Aan leerlingen die extra
ondersteuning verdienen, worden budgetten meegegeven. Van het bedrag wat
overblijft moet het VO ondersteuning bieden. In het bestuur van het
Samenwerkingsverband (SWV) heeft het CvB geprobeerd deze vicieuze cirkel te
doorbreken, maar dat is niet gelukt. Het CvB wil nu een interventie plegen door de
interne ondersteuningsstructuur te upgraden om zo meer leerlingen “in huis” te
houden. De symbioseklassen overnemen zodat deze leerlingen VO-leerlingen
worden. Deze leerlingen participeren voor een deel in het regulier onderwijs.
Er is ook een financiële noodzaak. Passend Onderwijs is als taakstelling opgenomen
in de begroting SWV.
De notitie is verstuurd naar de collega’s van Respont en De Korre. Zij zijn nog in
gesprek met hun achterban.
Wat betekent het overhevelen van de leerlingen? De inhoud blijft ongemoeid, het
is één op één overnemen. De zorgcoördinatoren zien hier nauwelijks risico.
Hoe ziet het upgraden van de expertise eruit en wanneer is deze geslaagd? Aan de
zorgcoördinatoren is gevraagd wat we wel en niet zelf kunnen. Het is de bedoeling
om de mensen die daar werken over te kunnen nemen. Verder is het nodig om
gedragsdeskundigen in huis te halen. E.e.a. is te organiseren, maar vereist wel een
goede samenwerking. Dit betreft expertise op de kortere termijn. Als er wat verder
gekeken wordt, dan wordt er ook gedacht aan mensen die cluster 3 leerlingen
kunnen begeleiden.
Een afvaardiging is bij De Monnikskap in Nijmegen geweest. Deze school heeft alle
zorgexpertise aan boord. Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat deze school een
havo/vwo-school is waar in kleine groepjes gewerkt wordt. Het niveau van de
leerling zou geen probleem moeten zijn. Het gaat erom dat we erin slagen meer
leerlingen binnen boord te houden. Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen we dat
organiseren. De GMR geeft aan dat dit ook wel wat van docenten vraagt.
Waar zit de bezuiniging van de leerlingenzorg in? Is dat bijv. de huur? Nee, daar zit
het niet in. Er zijn berekeningen gemaakt voor de symbioseklassen. Deze kosten het
volledige bedrag voor het samenwerkingsverband. Als wij deze overnemen, kunnen
we dezelfde ondersteuning tegen een lagere prijs inzetten. We denken hier een
behoorlijke slag in te kunnen maken. Aan VSO leerlingen zit een PO bedrag
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gekoppeld, dat is een verschil met een VO bedrag.
Waarom zijn we niet toegekomen met het geld? Hier spelen waarschijnlijk een paar
aspecten. Ruim tien jaar terug was er nog geen Argo. Voor speciale ondersteuning
moest men naar Middelburg. Er was een groeiende vraag in Zeeuws-Vlaanderen.
De Argo heeft toen besloten om in Terneuzen een school op te zetten, wat gegroeid
is tot 120 leerlingen. Men wil de leerlingen binnenboord houden. Aanbod creëert
ook vraag. Verder is het zo dat er in een krimpgebied een grotere
ondersteuningsvraag is.
Als GMR nog enigszins vertrouwelijk met de notitie omgaan. Uiteraard is het CvB
altijd bereid om vragen te beantwoorden.
3.

Tussentijdse financiële rapportage
Verschillende versies en taalkundige zaken die nog niet aangepast zijn, wat is de
manier van werken? De taalkundige aanpassingen worden in de volgende versie
geborgd.
De tussentijdse rapportage wordt vastgesteld in het bestuur. Wordt ook met de
rectoren besproken. Er is input gegeven waardoor er op de eerdere versie toch nog
(beperkte) aanpassingen zijn gedaan. Deze versie ligt nu voor.

4.

Coronasituatie
Voor de nieuwe aanscherpingen die straks aangekondigd worden, wordt niet
verwacht dat scholen in lockdown gaan, maar het is wel ter sprake geweest.
Het totaal aantal coronameldingen op de scholen valt mee, maar er wel een
toename met name op het Lodewijk College. Met de rectoren overleg over wat als
het escaleert.
Er is ook verzuim door docenten die afwezig zijn door het afwachten van de uitslag
of ziek zijn.
Opnieuw wordt aangegeven dat er zorgen zijn over het thuisonderwijs. Dit loopt
niet zoals het moet. Er is geen begeleiding en communicatie. Er zou een protocol
zijn, maar dat is bij ouders niet bekend. Vanuit de leiding wordt naar elkaar
verwezen en aangegeven dat het een pilot is.
Vanuit de vorige vergadering heeft het CvB dit in z’n algemeenheid besproken met
de rectoren. Teruggegeven werd dat er maatwerk is. Bij langdurig thuiszitten zijn er
afspraken op het niveau van teamleider of mentor. Als CvB de indruk dat de
rectoren het in beeld hadden.
Op het ZC is er wel een protocol. Voor zover bekend, is er een protocol en is dat
afgestemd tussen de scholen.
Het CvB zal opnieuw verslag doen aan de rectoren, maar het is ook belangrijk om
als MR LC dit aan te kaarten.

5.

Rondvraag
Vorig jaar in kader van het begrotingsproces met een financiële commissie gewerkt.
Dat ook nu weer doen. De namen zullen doorgegeven worden.
Klopt het dat afgesproken is om de evaluatie lestijden in het voorjaar te doen? Ja, in
het vroege voorjaar.
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