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1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Verslag 13-07-2021
N.a.v. pag. 1, punt 1 – stand van zaken aandachtspunt m.b.t. lesgevende taak
teamleider. Hier moet nog naar gekeken worden.
Punt 4 – Draagvlak binnen Extended Classroom? Momenteel zijn er technische
problemen. Bij ak is er een formatief probleem. Op dit moment verloopt het met
horten en stoten. Klassieke talen loopt.
Pag. 2, punt 9 – rondvraag/communicatieplan. Volgende week ligt er een voorstel
in het rectorenoverleg. Als dit overgenomen wordt, dan kan het in de
eerstvolgende vergadering hier terugkomen. Als er instemming is, zal dit alvast per
mail gemeld worden.
Het verslag is bij dezen vastgesteld.

2.

ACTIE

WTT

Opstart schooljaar
Op zich zijn de scholen goed gestart. Een vervelend element was/is de levering van
boeken. Ook was er uitval wegens ziekte, maar de vacatures waren bij de start
grotendeels ingevuld.
Opgemerkt wordt dat de PSH niet goed gestart is. De leerlingen zijn niet
overgeschreven, waardoor er grote problemen zijn. Dat de gevolgen zo groot zijn,
was niet bekend bij het cvb.
Verder is ook de start voor nieuwe collega’s niet goed verlopen. Mensen hadden
geen toegang tot de systemen.
Nieuwe collega’s kunnen pas in Afas ingevoerd worden als alle stukken, inclusief de
VOG, binnen zijn. Bij collega’s die vlak voor de vakantie aangenomen zijn, kon dit
pas na de vakantie opgestart worden.
Overigens is dit is een terecht punt, wat voor verbetering vatbaar is.
Frustratie bij de start is erg vervelend.
Heeft het platform geholpen bij de vacatures? “Lesgeven in Zeeland” wordt
frequent bezocht, maar of dit geleid heeft tot invulling, is niet bekend. Over het
algemeen is de bezetting op de scholen in Zeeland redelijk.
Verder wordt gevraagd of de scholen van elkaars vacatures op de hoogte gesteld
kunnen worden, dat is nu niet gebeurd. Dit betekent dat het formatieproces op de
vier scholen qua tijd gelijk moeten lopen. Dat is (nog) niet het geval en moet
verbeteren. HRM heeft wel een overzicht, maar binnen het management is dat er
nog niet altijd.

3.

Start passend onderwijs (“saman”)
Na een moeizaam traject vorig jaar is er nu een grote stap gezet door te starten
met de ondersteuningslokalen. Op het LC draaien, op beide locaties, de leerlingen
nu mee in het lokaal. Voor het ZC is het nieuw. Het draait nu en is aangevuld met
vso expertise. Even afwachten hoe het zich ontwikkeld.
Op het Reynaertcollege Zoutestraat draait het ook. Op de Gildenstraat nog niet,
daar is nog geen vso expertise aan boord. Hiervoor staat een vacature uit. De
verwachting is dat er na de herfstvakantie gestart kan worden.
De inspectie is akkoord met het traject, maar heeft wel aangegeven dat we ons in
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het voorjaar moeten aanmelden voor de experimenteerregeling. Dan is het ook
juridisch goed afgedekt.
4.

Bevindingen inspectiebezoek
Blij met de voldoende beoordeling voor Reynaertcollege (herstelopdracht), bestuur
en samenwerkingsverband.
RC: de inspectie heeft waardering geuit voor het werk wat er de laatste maanden
verzet is en heeft hier voldoende vertrouwen in.
Bestuur: kunnen aantonen dat je in control bent, zicht hebt op resultaten, zaken
monitort. Om zicht te krijgen op het geheel zijn er ook gesprekken geweest met de
rvt, rectoren en gmr. Ook zijn er verslagen van gmr-vergaderingen opgevraagd. Een
aandachtspunt is om de pdca-cyclus goed in de organisatie te krijgen.
Samenwerkingsverband: veel waardering voor het werk wat is neergezet. Het
bureau heeft zicht op wat er speelt. Complimenten voor de stappen in “saman”. Er
zijn nog wat aandachtspunten op het gebied van kwaliteitszorg.
De rapporten zijn nog niet beschikbaar. Zodra de definitieve rapporten van bestuur
en samenwerkingsverband er zijn, ontvangt de gmr een afschrift.

5.

NPO
Op alle scholen is een scan uitgevoerd. Op basis hiervan is een analyse gemaakt.
Er zijn afspraken gemaakt over wat er gedaan gaat worden. Voor het ZC, RC en PSH
is duidelijk aangegeven wat er ingezet wordt. Deze mr-en hebben ook akkoord
gegeven. Voor het LC is er een soort menukaart met mogelijkheden.
Opgemerkt wordt dat het voor examenklassen een kort schooljaar is. Als er nu nog
zaken geregeld moeten worden, dan is dat wel erg kort dag. Zo hebben
examenklassen er weinig aan.
Er is een groot bedrag beschikbaar voor het onderwijs. Uiteraard moet er
verantwoord met de middelen omgegaan worden. Een plan kan in principe
uitgevoerd worden na akkoord van de mr. Mochten er zaken zijn, deze dan op mrniveau bespreken.

6.

Regionale ambities kindvoorziening
De volgende partijen zijn hierbij betrokken: drie gemeenten, bestu(u)r(en) VO, PO,
speciaal onderwijs, mbo en kinderopvang. Wat hebben we te bieden aan onze
kinderen. Deze zaken liepen langs elkaar. Nu wordt gepoogd om dit te stroomlijnen.
Er zijn ook dingen die geïntegreerd kunnen worden in het samenwerkingsverband.
Er komen wel lokale tafels per gemeente.
Zit het project grenzeloze school hier in? Ja, de besturen hebben hier in de laatste
vergadering een toelichting op gehad.

7.

Rondvraag
De gmr geeft aan dat het van belang is om goede mensen voor de scholen te
behouden. Nu was er onzekerheid over wel of geen uren. Sommigen kregen een
aanbod elders en toen kwam er wel ineens een toezegging.
In het kader van de leerlingendaling betekent het minder formatie. Met het oog op
de extra middelen (transitie, subsidies, npo) is eerder wel met de rectoren
gesproken over de inzet van de formatie.

cvb

Kan er misschien een aparte regeling voor examenleerlingen komen? De
maatregelen die getroffen zijn, zouden voldoende moeten zijn. Er is veel geld in
gestoken. In het voorexamenjaar vindt het belangrijkste deel plaats, dus is wel van
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cruciaal belang. Binnen de huidige context gaat bijv. een brief richting het
ministerie niet helpen.
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