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1.

Vaststellen agenda
Het betreft een Teams-overleg.
Verslag 23-03-2021
N.a.v. pag. 2, punt 5 – aangepast communicatieplan. Overleg met afvaardiging
inplannen.
Het verslag is bij dezen vastgesteld.

2.

Begroting
Er komt positief advies voor de meerjarenbegroting en instemming met het
bestuursformatieplan.

3.

Tussentijdse financiële rapportage Q1
N.a.v. pag. 5: wat betekent p.m. bij “diverse andere maatregelen”? Pro memorie;
nog onzeker hoeveel we daarvoor krijgen.
pag. 6: overige subsidies OCW/baten lesmateriaal & prestatie staat niets bij
exploitatie? Dat is een administratief iets; het ene is wel verwerkt en het andere
niet.
pag. 7: er is een miljoen minder aan transitiemiddelen uitgegeven. Is de inschatting
om dit voor het generatiepact in te zetten? Voor het generatiepact wordt per
tranche ingeschreven. Niet iedereen schrijft zich in. Er zit dus een onzekere factor
in.
Transitiemiddelen die over zijn, hoeven niet terugbetaald te worden aan OCW.
Wat betekent SWV? Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
pag. 9: waar komen de iPad opbrengsten vandaan? Dat zijn de iPads van de
anderstaligen.
pag. 11: opslag loonkosten overwerk was er niet. Betekent dit dat er niet is
overgewerkt in het 1e kwartaal? Dit zal het CvB navragen.
pag. 12: er wordt weinig gebruikt maakt van de 3e tranche generatiepact. Zijn de
voorwaarden ongunstig? De voorwaarden zijn niet gewijzigd. Het is bekend dat de
4e tranche een grotere doelgroep betreft dan 3e.
pag. 16: hoog verzuim bij GD? Door de presentatie van de gegevens lijkt dat zo,
maar het valt mee, het betreft een kleine groep.

4.

ACTIE

CvB

CvB

Monitorrapportage Transitieplan n.a.v. overleg 18-3
De gegevens van de halfjaarlijkse monitoring Transitieplan worden ter informatie
gedeeld.
N.a.v. presentatie, pag. 5: kwalificatieplichtigen België, wat betekent dat? Dat zijn
het aantal leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen die les volgen in Vlaanderen.
pag. 7, ontwikkelingen formatie: wat is het verschil tussen OOP en OOP Z? Dat
betreft onderwijs en niet-onderwijs gerelateerd.
N.a.v. stoplichtenrapportage pag. 2: stoplicht 3 – mogen scholen afwijken van de
gemiddelde groepsgrootte? Dit zijn streefcijfers, afwijkingen kunnen mits dit binnen
de kaders van de formatie valt.
pag. 10: stoplicht 1 – evaluatie onderwijsorganisatie. Staan er nieuwe evaluaties
gepland? Dit later bespreken.
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5.

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
De scholen zijn bezig met de scan of hebben dit grotendeels afgerond. Uit Zeeuwse
en landelijke contacten blijkt dat er nog geen enorme achterstanden zijn
gesignaleerd. Wel dat er op bepaalde afdelingen en vakken achterstanden zijn
opgelopen. Gemiddeld genomen is er geen ernstige situatie ontstaan. De sociaal
emotionele kant is wel een belangrijk punt wat naar voren komt.
De schoolleidingen maken aan de hand van input een plan en kijken wat er nodig is.
Op basis van de menukaart of een goed plan wordt hierop ingezet.
De MR-en mogen dit plan van de schoolleiding verwachten. Het kan zijn dat op een
aantal punten niet precies aangegeven kan worden wat er nodig is.
Is er een indicatie voor een bedrag? Het gaat om veel middelen, voor ons zo’n 35
fte. De vraag is waar we die vandaan gaan halen.
Wordt er in het VO ook gekeken naar externe partijen die ondersteuning kunnen
bieden? Dat ligt er aan wat het is. Bij leren leren is men afhankelijk van een intern
begeleider. Hiervoor kun je evt. buiten de school kijken. Er zijn scholen die
investeren in sport en cultuur. Hierbij kan bijv. een muziekschool iets betekenen.
Is er een vraagstuk m.b.t. leesvaardigheid; hiervoor hebben de bibliotheken een
programma waar gebruik van gemaakt kan worden.
Het is van belang om te investeren in dingen die toch al voorgenomen zijn om te
gaan doen of zaken die al gedaan worden hierin onder te brengen.

6.

Notitie managementstructuur
De artikelen waar naar verwezen wordt in de aanbiedingsbrief kloppen niet. Dit
wordt nagekeken.
Het betreft een toelichting, waarom instemming? Het gaat om verduidelijking en de
juiste interpretatie. Het CvB vindt het netjes om instemming te vragen.

CvB

Lesgevende taak teamleider: in de toelichting wordt wel een aantal openingen
gegeven om hiervan af te wijken. Dat klopt, er kunnen logische afwijkingen zijn. De
schoolleiding moet dit wel uit kunnen leggen.
7.

Notitie Saman
Er zit was ruis op de lijn, niet zozeer bij VO ZVL als wel bij de andere partij.
Er zijn/worden stevige gesprekken gevoerd zowel binnen het bestuur van het
Samenwerkingsverband als de Argo. Dat geldt ook voor de werkgroep die bezig is
met de Meerjarenbegroting.
De rector Lodewijk College en de drie zorgcoördinatoren zijn met de directeur en
mensen van de Argo in gesprek. Er wordt nu gesproken over het traject om
leerlingen samen te voegen, wat onder regie van het VO valt.
Er is ook contact geweest met de inspecteur. Doorgaan op de ingeslagen weg; het is
een stap richting inclusief onderwijs. Het is wel van belang om in te
schrijven/gebruik te maken van de regeling die ruimte biedt om de populatie
samen te voegen.
Verder moet geborgd worden dat bekend is wie er formeel verantwoordelijk is voor
de leerling en elke leerling moet een persoonlijk ontwikkelingsprofiel hebben.
Momenteel zijn de ontwikkelingen gunstig.
In het formatieplan, wat aan de MR is, zal de schoolleiding aangeven welke
formatie ingezet gaat worden.
De richting en voorwaarden verlopen op GMR-niveau; kunnen we in deze richting
verder?
Bij het RC is er door de communicatie een verkeerd beeld ontstaan. Daar
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participeert al een klas.
Een docent wordt benaderd over een leerling die in de klas komt. Vanuit de GMR
wordt opgemerkt dat dit in de praktijk toch anders verloopt, de leerling is er
gewoon op enig moment. Bovendien zijn docenten er niet voor opgeleid. Dat klopt,
de docent moet handelingsvaardiger worden. Deze slag moet nog gemaakt worden.
De kosten voor 2021-2022 komen niet ten laste van de regulier formatie. Deze
hangen samen met de begroting van het Samenwerkingsverband. Er moet nog wel
een financiële slag gemaakt worden.
Uiteindelijk gaat het om de onderwijs- en zorgcontinuïteit. Dat de leerlingen ook de
zorg ontvangen die ze nodig hebben. Het is de bedoeling dit samen met het
speciaal onderwijs te doen. Maar mocht het niet goed verlopen, dan houden we
ons aan onze opdracht.
Bij het instemmingsverzoek wordt over medezeggenschapsraden gesproken. Dat
moet zijn de (personeelsgeleding van de) gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. Dit wordt aangepast.
8.

CvB

Verzoek Zwin College voor tijdelijke aanpassing lestijden
Conform de afspraken uit het Transitieplan wordt een tijdelijke afwijking van
lestijden voorgelegd. Achter dit verzoek ligt een akkoord van de
medezeggenschapsraad van het Zwin College (ZC).
Er is veel tijd gestoken in wijzigingen. Er was geen tijd om goed te kunnen
evalueren. Nu kan er voor dit moeilijke onderwerp meer de tijd genomen worden,
want het is wel iets wat de onderwijsorganisatie en het personeel raakt. Het is goed
om hierover de discussie te voeren.
Het beeld nu is dat ouders tevreden zijn. Door de 40 min. kan er meer maatwerk
ingezet worden.
Komen de leerlingen die geen extra’s nodig hebben dan wel aan de onderwijstijd?
De onderwijstijd is beschikbaar, maar hoeft niet persé gevolgd te worden. Voor de
berekening geldt de programmering. Is er een minimum? In de wet staat geen
minimum. De gelegenheid moet geboden worden aan leerlingen om deel te
nemen.
Op deze manier heeft verzuimregistratie toch geen zin? Ja wel, want voor elk
ingeroosterd uur is het verplicht om te komen.
Wordt het voor alle scholen 40 min.? Dat zou kunnen. Binnen de huidige afspraken
van het Transitieplan kan er slechts afgeweken worden als alle scholen dat doen.
Werkdruk is ook afhankelijk van de lesduur. Het eerst hebben over de lesduur en
dan kijken hoe het taakbeleid daarop afgestemd kan worden.
Een vraag is wel: waar zit die werkdruk? Dat wordt nog in beeld gebracht, maar o.a.
online/fysiek les, meer lessen achter elkaar, meer tussenuren.
Voor nu is de vraag of het ZC de ruimte wordt geboden om nog een jaar met een
40 min. rooster te werken.

9.

Extended Classroom (EC)
Vanuit de GMR wordt aangegeven dat er in de EC veel tijd verloren gaat met zaken
die niet werken. De leerlingen zitten netjes in de klas, maar er is geen interactie.
Hieruit blijkt dat het niet ideaal werkt. Online met Open Edu werkt het wel goed.
Het online lesgeven legt nu wel een druk op de EC. Kan de afspraak herzien
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worden?
Er wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan de start in 2015. Toen was al duidelijk
dat er naar een ander model moest om vakken “in de lucht” te houden. Er is
destijds een werkgroep ingesteld. Deze groep heeft een ontwerpopdracht
gekregen. Interactie was toen ook al één van de vereisten.
Corona heeft roet in het eten gegooid. De punten zijn herkenbaar. Daarom is er nu
stevige sturing op gezet. Vanuit twee secties is er een constructieve houding. Eén
sectie staat er minder positief in.
Er komt een pilotplan. Het brede aanbod kan en mag niet op het spel gezet worden.
Het is ook van belang dat docenten ondersteuning krijgen, zodat de invulling goed
gestalte kan krijgen.
10.

Rondvraag
Andere taak van een teamleider in de MR bespreken? Ja, als er een wijziging is in
een bepaalde taak van een teamleider, dan komt dat in het formatieplan. En dat
komt terug bij de MR.
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