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1.

Vaststellen agenda
Het betreft een Teams-overleg.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

ACTIE

Verslag 03-11-2020
N.a.v. pag. 1, punt 1 – vorig verslag. Wat is de stand van zaken m.b.t. handle with
care? Voor de kerstvakantie bericht gekregen dat de politie er op zich positief
tegenover staat, maar er iets wat moeilijk ligt binnen de politie.
Punt 2 – notitie Saman. Invoering op 1 augustus a.s. is al snel. Schuift dit op?
Vanmorgen een constructief overleg gehad met de bestuurder(s). Verder hierover
in overleg met de zorgcoördinatoren en rectoren. Uiteraard moet dit zorgvuldig en
goed voorbereid worden. Het traject loopt, mochten er zaken zijn, dan wordt de
GMR op de hoogte gebracht.
Pag. 2, punt 5 – rondvraag/evaluatie lestijden. Op het Zwin College wordt een
enquête voorbereid om te evalueren over de zwin-uren, mono-multi en het 40-min.
rooster. Dit is inderdaad meegedeeld aan het CvB. Aangegeven dat de uitkomst niet
de verwachting mag verwekken dat bijv. de 40-min. blijft. Het gaat alleen om input
ophalen. Dit is geen actie die verband houdt met de evaluatie van de lestijden in
het voorjaar.
Het verslag is bij dezen vastgesteld.
2.

Begroting
Er is overleg geweest met een afvaardiging van de GMR.
De vereenvoudiging bekostiging vanaf 1-1-22 en de regeling geïsoleerde scholen
zijn in de begroting verwerkt. Deze regelingen pakken positief uit.
Qua leerlingaantallen met een daling te maken.
De acties uit de transitie zijn ingeboekt.
In 2021 is er boekhoudkundig sprake van een negatief bedrag. In 2022 is er een
klein overschot. De vereenvoudiging bekostiging leidt eenmalig nog tot extra
middelen. Vanaf 2023 tekorten die bijna volledig veroorzaakt worden door het niet
tijdig realiseren van huisvesting. Er zijn nog geen afspraken met de gemeenten
gemaakt hoe we deze periode gaan overbruggen.
Het toegroeien naar een formatie zonder transitiemiddelen wordt een behoorlijke
opgave.
Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat het tekort een behoorlijk bedrag is. Dat klopt,
de begroting is nu gebaseerd op instandhouding van de gebouwen.
In overleg met de gemeenten, zij hebben zorgplicht voor huisvesting, kijken wat de
mogelijkheden zijn. Bijv. in de Gildenstraat is er voor een deel leegstand, dit dan
buiten werking stellen zodat de kosten omlaag gaan.
Wie bepaald de aanvraag van subsidies? Dat hangt er van af. Wat wordt er
aangevraagd, is het geoormerkt geld e.d. Zo is bijv. de subsidie STOZ gebaseerd op
het aantal leerlingen dat basis-kader volgt. Bij de subsidie PO-VO is het een bedrag
van het aantal leerlingen dat beoogd is De handelwijze is veelal per school. Info
wordt onder de aandacht van de rectoren gebracht en gevraagd of ze er gebruik
van willen maken. Dat betekent niet dat elke school dit altijd doet. Er zijn veel
subsidiemogelijkheden, maar een vraag is ook “waar haal je de mensen vandaan”.
Er zit discrepantie tussen de formatieplannen. Qua reguliere formatie zakt het ZC
niet, het LC met 19% en het RC met 21%. De middelen zijn op basis van
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leerlingaantallen. Vanaf 2022 komt de maatwerkregeling erbij (onder een bepaald
aantal leerlingen krijg je extra geld per leerling.
Het ZC wordt voorzien van middelen om het aanbod overeind te houden? Het
principe “geld volgt de leerling” is ingezet in de begroting. We moeten ons niet rijk
rekenen met de extra middelen. De inspanning voor de scholen blijft groot.
Het LC verliest een vaste voet na de transitie.
Hoe zit het met de 2% bekostiging vanuit LC richting de andere scholen? Dat staat
nu, met de maatwerkregeling, in een andere context. In deze begroting is dat niet
toegepast, het LC ontvangt 100% bekostiging.
Als middelen ophouden, dan ontstaat een nieuwe context en wordt er opnieuw
naar het totaal gekeken.
De begroting gaat naar de MR-en. Daar zal de controller uitleg geven. Mocht er nog
iets zijn, dan komt alsnog de commissie weer bijeen.
3.

Integriteitscommissie
In de integriteitscode staat dat er een integriteitscommissie ingesteld wordt.
Er is ook een klokkenluidersregeling. Hiervoor is een commissie melding van een
misstand vo. Dit is door de VO-Raad ondergebracht bij de onderwijsgeschillen. Het
voorstel is om, ook uit praktisch oogpunt, aan te sluiten bij een bestaande
commissie; de integriteitscommissie valt dan samen met de commissie melding van
een misstand vo. Dus voor beide uitgangspunten is er dan dezelfde commissie.
De integriteitscode is vastgesteld door de GMR. Formeel vraagt dit om instemming.
Het kan eventueel als addendum opgenomen worden.

4.

Coronasituatie
Aangegeven wordt dat het RC niet goed gestart is na de kerstvakantie. Het leek
erop dat ict-zaken niet goed voorbereid en klaar waren. Dat is jammer. Hierover
zorg, in het verleden is iets vergelijkbaars met Magister gebeurd. Waarom
communiceert elke school apart? Is er voldoende centrale capaciteit in
crisissituaties? Als er weer hybride gegaan wordt, zijn de scholen dan goed
voorbereid?
De scholen zijn continue bezig met crisismanagement. Dat leidt soms tot gedoe. Er
wordt veel werk verzet. Magister was een stichtingsprobleem. ICT kent ook een
centrale verantwoordelijkheid.
Door licentiecapaciteit van de BBB is de opstart niet goed verlopen. We hadden dit
moeten weten. Het is lastig om alles 100% goed te krijgen.
Er is een principiële keus gemaakt dat scholen eigen keuzes maken. Elke school
kiest voor een andere oplossing, dat brengt een complexe situatie met zich mee.
Communicatie verloopt daarom ook school specifiek. Achteraf bekeken was iets
centraler wellicht handiger geweest.
Opgemerkt wordt dat er verder vooruit gekeken moet worden. Ook is de
communicatie gebrekkig of niet op tijd.
Verlenging lockdown tot 9 februari, maar daarna weer verlenging is ook mogelijk.
Centrale examens: deze komen er aan. Vanaf nu komt ook de 1,5 meter voor
leerlingen onder elkaar weer terug.
In het algemeen is er zorg om de onderwijsresultaten.

5.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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