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1.

Vaststellen agenda
Het betreft een teams-overleg.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

ACTIE

Verslag 23-11-2021
Tekstueel pag. 1, punt 3 – tussentijdse financiële rapportage. De zin “Deze zijn niet
geïndiceerd, maar we krijgen er wel geld voor en het is een keuze om het daarvoor te
besteden”. moet zijn “Deze zijn niet geïndiceerd. We krijgen er wel geld voor en dat
wordt ingezet voor passend onderwijs”.
Pag. 2, punt 4 – presentatie coöperatie. De zin “Opgemerkt wordt dat, als dit
gerealiseerd wordt, het de beste stichting is”. moet zijn “Opgemerkt wordt dat, als
we dit allemaal hebben, er iets moois gerealiseerd is”.
De zin “De directie blijft gelijk, dus dat betekent dan grotere klassen? Klassengrootte
is één knop waar aan gedraaid kan worden, maar ook bijv. door zaken bovenschools
te doen of secties samen te voegen”. moet zijn “ De directie blijft gelijk, dus dat
betekent dan grotere klassen? Klassengrootte en directieomvang staan los van
elkaar. Klassengrootte is één knop waar aan gedraaid kan worden. De directie is
volledig geïndexeerd en daalt mee met de leerlingenaantallen”.
N.a.v. pag. 1, punt 2 – stapelen en bevorderingsnormen VKR. De instemmingsbrief
komt op zeer korte termijn.
Pag. 2, punt 4 – presentatie coöperatie. Is er een plan B voor de Extended Classroom?
Dat is geregeld, is een technisch iets.
Actie m.b.t. “plek van de PSH in het geheel”. Dat komt in een notitie, die via teams
gedeeld zal worden.
Het verslag is bij dezen vastgesteld.
2.

Meerjarenbegroting incl. meerjarenbestuursformatieplan
Net voor kerstvakantie is de financiële commissie bij elkaar geweest. Uit dit overleg
kwam de vraag om een toelichting te schrijven. In de oplegger staan de belangrijkste
ontwikkelingen beschreven. Deze oplegger kan ook gedeeld worden met de mr-en.
In een korte presentatie wordt ingegaan op:
- wat is er reeds gerealiseerd sinds de fusie?
- vereenvoudiging bekostiging en maatwerkregelingen
- verdeling overheadkosten en gemeenschappelijke activiteiten
- wat moet er nog gerealiseerd worden?
- presentatie tekort huisvesting
- formatie
Besparingen reduceren voor management en bestuur? Destijds is dit berekend en de
toen huidige en nieuwe omvang naast elkaar gezet. In de nieuwe
managementstructuur opgenomen. De omvang beweegt mee met de
leerlingenaantallen. Er is ook natuurlijk verloop binnen management functies. Op
deze manier kan er ingespeeld worden op het verlagen van management. Via de
formatieplannen wordt dit in de gaten gehouden.
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3.

Lestijden en taakbeleid
De stand van zaken wordt aangegeven.
Destijds is in het transitieplan afgesproken om te werken met leseenheden van 50
minuten.
Het ZC wil bij een lesduur van 40 minuten blijven. Op het LC is, na peiling, hier geen
draagvlak voor en wil men de 50 minuten continueren. Op het RC moet het gesprek
nog gevoerd worden.
Wat betekent dit? Het ZC geeft aan dat dit de enige manier is om duurzaam
onderwijs aan te kunnen bieden en dat 50 minuten nadelig is. Vervolgens gaat het LC
voor 50 minuten omdat daar draagvlak voor is. Willen we het ZC de ruimte bieden,
dan moet opnieuw het gesprek worden aangegaan met de pgmr. En stel dat het RC
ook besluit voor 40 minuten. Dan zijn er nog heel wat “hobbels” te nemen.
Ook bij een compromis, waarbij je kunt denken aan 45 minuten, moet er het nodige
gebeuren.
Er is nog niets concreet momenteel. Het dagelijks bestuur van de gmr zal tussentijds
op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen.
Waarom moet het RC en ZC zich aanpassen aan het LC? Kan het LC dit dan niet
uitproberen? Het ZC heeft gaandeweg gemerkt dat er voordelen aan zitten. Om nu
tegen een grote school te zeggen om dit uit te proberen is nogal wat. Hier is veel
voorbereiding voor nodig. Je kunt niet zomaar even met andere eenheden gaan
werken.
Gaat op deze manier de afspraak sneuvelen? Het gemakkelijkste is om te blijven bij
50 minuten. Maar als het ZC aangeeft dat het niet lukt om met eenheden van 50 een
breed onderwijsaanbod te organiseren, dan moet het bestuur hier wel serieus naar
kijken. Uiteraard moet er een goede onderbouwing liggen.
Het is een complex iets waarbij er een relatie is naar het taakbeleid en
onderwijsmodel. Optimale samenwerking is ook van belang en hieraan is gelijke
lesduur gekoppeld.
Is er overal het zelfde onderwijsmodel? Binnen kaders wel.
De verdere info vanuit het cvb afwachten.

4.

Inspectierapport bestuur
Het rapport is ter kennisname. We waren het eerste bestuur waarbij het onderzoek
via het aangepaste toezichtkader is gehouden. Het cvb is blij met de waardering.
Is het realistisch positief? Er is altijd een bepaalde kleuring. Het cvb is gematigder
over de kwaliteit. Er is nog wel werk aan de winkel, maar de inspectie heeft er
vertrouwen in.
PSH is hierin niet meegenomen? Het is wel gevraagd om dit te doen, maar de
inspectie heeft dat bewust niet meegenomen in het onderzoek omdat het om een
ander type onderwijs gaat.
Hoe laat het cvb aan de gmr weten wat ze gaan doen? Wat kan en moet er beter?
Er zijn al een aantal documenten waarin zaken aangegeven staan, zoals jaarverslag,
tussentijdse rapportages. Mochten er specifieke dinge zijn die verdieping vragen,
geef aan wat je als gmr wilt zien. Het cvb zal hier ook naar kijken.

5.

gmr/cvb

Monitorrapportage Transitieplan
Zoals eerder afgesproken wordt de stoplichtenrapportage van het bestuurlijk overleg
monitoring met de overheden, gedeeld met de gmr.
Momenteel staat de evaluatie van het Transitieplan centraal. Eén element is niet
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voldoende gerealiseerd. Er zijn nu gesprekken met overheden over hoe de tekorten
die ontstaan, opgelost kunnen worden. De overheden hebben wel uitgesproken dat
er een gezamenlijk belang is.
Verder kijken hoe we voor Terneuzen zekerheid kunnen krijgen voor de huisvesting.
Onze inzet is om het moment van 2028 naar voren te halen.
Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Komt de huisvesting hierdoor niet op de
achtergrond? Dat is een risico, maar het kan juist ook helpen om het gerealiseerd te
krijgen. In het integraal huisvestingsplan van de gemeente is het LC opgenomen en
staat er een bedrag vermeld. Dit kan de gemeente niet zomaar naast zich neerleggen.
Bovendien ligt er ook een besluit haalbaarheidsonderzoek.
Het is dus nog niet zeker dat er nieuwe huisvesting komt? Dat is toch wel ernstig?
Iets is pas zeker als de gemeente geld heeft gereserveerd in de begroting en het
besluit van de gemeenteraad om het krediet beschikbaar te stellen. Het staat wel op
de agenda van de gemeente. Tot nu toe alleen een intentie-uitspraak van 2028.
Destijds is een inspanningsverplichting afgesproken.
6.

7.

Leerlingenstatuut
Op stichtingsniveau is er een leerlingenstatuut wat als kader geldt voor het
schoolreglement. De afspraak is om na 2 jaar dit te evalueren en na te gaan of het
aanpassing behoeft. Als het kan dit voor de zomer afhandelen.
Afgesproken wordt dat de leerling geleding samen met de voorzitter dit oppakt en
vervolgens terugkoppelt aan het bestuur.

gmr/lln

Coronamaatregelen
De oplossingen en mogelijkheden verschillen per school. Soms verloopt iets via de
pmr/mr, dan weer via de pgmr/gmr. Waar liggen zaken nu, bij het bestuur of de
school? Als er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, dan is er overleg tussen
rectoren en cvb om na te gaan of er zaken afgestemd moeten worden. Zo wordt bijv.
gekeken of de brieven in gezamenlijkheid opgesteld kunnen worden. Ook tussen de
scholen is veel afstemming. We volgen het landelijke beleid.
Door quarantaine hebben leerlingen in sommige gevallen nog steeds geen onderwijs,
waardoor de achterstand op loopt. Zoiets werkt niet mee aan de motivatie van
leerlingen. De praktijk correspondeert niet altijd met wat er in de brief staat of
beloofd wordt. Dit zijn lastige zaken. Als aangegeven wordt hoe iets gedaan gaat
worden, moet je er wel van uit kunnen gaan dat het ook zo uitgevoerd wordt.
Van wie komen de ideeën rondom acties die genomen worden voor bijv. de open
dagen? Voor de open dagen zijn er kaders opgesteld en is er een werkgroep vanuit
de drie scholen. De afspraken zijn gehandhaafd. Er komen geen open dagen waarbij
zowel ouders als leerlingen binnen komen. Onder condities mogen, maar hoeft niet,
er “proeflesjes” verzorgd worden. Twee scholen doen dat en één school nog niet.
Aan de ene kant veel ruimte en zeggenschap van de scholen en aan de andere kant
de efficiency. De ervaring is dat er in het begin wel dubbel werk is verricht. Daar is nu
geen sprake meer van. Er wordt snel geschakeld tussen de scholen.
De scholen hebben hun eigen dynamiek. Daarom zijn er soms maatregelen op maat
nodig. Er zijn ook zeker zaken in gezamenlijkheid opgepakt, bijv. de harmonisatie van
systemen.
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8.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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