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1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Verslag 08-06-2021
N.a.v. pag. 2, punt 6 – notitie managementstructuur. In functieomschrijving
teamleider wordt lesgevende taak benoemd. Komt er nog een voorstel om dit aan
te passen? Het CvB heeft dit opgepakt als aandachtspunt. De GMR vraag om hier
over na te denken of dit standpunt moet wijzigen en zo nodig met een voorstel te
komen.
Het verslag is bij dezen vastgesteld.

2.

Jaarverslag 2020
Ter informatie gestuurd aan de GMR.

3.

Monitorrapportage Transitieplan (n.a.v. overleg 24-6)
De gegevens van de halfjaarlijkse monitoring Transitieplan worden ter informatie
gedeeld met de GMR.
Het CvB geeft aan dat door de partijen gevraagd is om de stoplichtenrapportage
anders vorm te geven. Dit omdat de huidige versie niet meer goed aansluit bij de
wensen.
Veel stoplichten staan op groen, bijv. de tevredenheidsonderzoeken. Dat heeft dus
niet met de uitkomst te maken? Nee, inderdaad. Het gaat om het proces of deze
wel of niet afgenomen zijn. Overigens waren de overheden ook geïnteresseerd in
de uitkomsten van de onderzoeken. Hen verwezen naar de openbare gegevens bij
“scholen op de kaart”.

4.

Projectplan Extended Classroom
Er is opnieuw met mensen gesproken. Dit plan is nu naar de leden van de
werkgroep gestuurd. Het is van belang om duidelijkheid te creëren op bijv.
facilitering en evaluatie.
Vanuit de GMR wordt aangegeven dat er wel zorgen zijn om het draagvlak binnen
de secties. Een bevoegde docent vinden is lastig. Het CvB deelt dit punt. Er wordt
gezocht naar een oplossing.
De Rabobank heeft dit gefinancierd. Zijn zij nog steeds geïnteresseerd? Ja, nog niet
zo lang geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden met de directeur en de prmedewerker.

5.

Saman
Na (opnieuw) overleg met docenten en directie Argo wordt nu praktijk wat we voor
ogen hadden. Er komt één team (symbiose- en ondersteuningslokaal) onder
verantwoording van een zorgcoördinator. Ook de leerlingen worden gezien als één
populatie. Verder zijn er financiële afspraken gemaakt. Op deze manier is de
kwaliteit van Passend Onderwijs geborgd.

ACTIE

CvB

Vanuit het Zwin College is het tot op heden zo dat deze leerlingen naar Terneuzen
gaan. Dat zal toch een grote uitdaging zijn, ook met het oog op personele bezetting
op de groep. Aangegeven wordt dat op elke locatie dezelfde faciliteiten komen.
Maar wat als de klas vol is? Dan zal er toch naar een oplossing gezocht moeten
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worden.
Docenten zullen ook meer bekwaam gemaakt moeten worden.
Worden er hierdoor minder leerlingen doorverwezen? Die kans is groot en het is
ook te verwachten dat het aantal Argo leerlingen gaat dalen.
Er zijn extra middelen vanuit het Samenwerkingsverband beschikbaar. Hier kan de
extra inzet van mensen gefaciliteerd worden, maar op termijn moet dit wel
teruggebracht worden.
Wat als er deskundige hulp ingeroepen moet worden? De Argo-docenten zijn
deskundig en kunnen ook voor ons ingezet worden. Het gaat om gezamenlijk
onderwijs.
Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat het positief is dat het niet het kind van de
rekening wordt. Het tekort aan docenten vraagt wel speciale aandacht. Er is ook VO
uitval naar VSO. Door samenwerking en verschillende expertises is er wel sprake
van een win-win situatie. De zorgen rondom jongeren en hun ontwikkeling is in
deze tijd toegenomen.
CvB geeft aan dat het VO de expertise mist van het VSO en het VSO die van het VO
bovenbouw en dan met name het werken volgens een PTA.
Formatieve ontwikkelingen verlopen op MR niveau.
6.

Beleid ouderbijdrage
Op de nieuwe wet moet beleid ontwikkeld worden. Daarvoor was de notitie
opgesteld. Van de rectoren bericht ontvangen dat er uiteindelijk geen voordracht
voor algemeen beleid op GMR niveau komt. Mocht er iets veranderen, dan komt dit
op MR niveau terug.
De regel is dat iedereen moet kunnen deelnemen aan wat er georganiseerd wordt.
Wat te doen als er iets georganiseerd wordt en 80% betaalt en 20% niet? De vraag
is dan of het wel of niet gedaan kan worden. Komend schooljaar wordt e.e.a.
onderzocht. Nu zijn er nog wel middelen om gaten te dichten, maar er zal ook naar
financiële alternatieven gekeken moeten worden, waarbij o.a. gedacht wordt aan
het Europees fonds voor TTO, STOZ en voor Technasium. Een andere suggestie kan
wellicht zijn sponsoring via de Rabobank.

7.

Besturingsfilosofie
Het traject met AOG is afgerond. In de slotsessie zijn zaken samengevat. Er komt
een notitie werkagenda hoe we er verder mee gaan. Deze zal na de zomervakantie
ook aan de GMR worden aangeboden.

8.

Concept-planning vergaderingen 2021-2022
Wijzigingen:
16 naar 23 november.
11 naar 18 januari.
Jaartallen aanpassen en ook voor de PGMR het vooroverleg opnemen.

9.

Rondvraag
Er is een bijeenkomst communicatieplan met een afvaardiging van de GMR
geweest. Dit was een goed overleg. De aanbevelingen zullen besproken worden
met de rectoren. De verwachting is dat deze overgenomen worden.
Hoe is de leiding georganiseerd van het Reynaertcollege in het nieuwe schooljaar?
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De nieuwe rector (start 1 augustus) en directeur, verder de ondersteuning om de
onderwijsontwikkelingen op te pakken.
Er is nog geen officieel bericht aan de MR Zwin College over het 40 min. rooster.
Het is wel gemeld, maar er zal nog een officieel bericht gestuurd worden.
Er ligt druk op het personeel en er is een vacaturestroom. Voert VO ZVL ook acties
hiervoor? Er is wel eigen beleid, ook participeert VO ZVL in het Zeeuwse project
voor aanpak lerarentekort.
Het eigen beleid is om vacatures zo spoedig mogelijk, liefst voor de meivakantie, uit
te zetten. Dan is er nog een “volle markt”.
Er staan nog wel vacatures open, maar er is al behoorlijk wat ingevuld. Niet
ontevreden hierover. Voorheen meer kandidaten uit België, dat is nu lastig omdat
ook daar een toenemend tekort is.
Vanuit de GMR wordt nog opgemerkt dat het van belang is om zuinig te zijn op wat
er is, dat zit ook in een combinatie met goede voorwaarden. Het gaat tenslotte om
goed onderwijs voor de jongeren.
Een aantal mensen stopt met de GMR-werkzaamheden. Zij worden bedankt voor
hun constructieve bijdrage in de afgelopen jaren.
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