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1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

ACTIE

Verslag 18-01-2022
N.a.v. pag. 3, punt 6 – leerlingenstatuut. Bij het overleg ook gelijk iemand van het
bestuur aanwezig? Dat is akkoord.
Het verslag is bij dezen vastgesteld.
2.

Evaluatie start- en eindtijden (procesafspraak)
In kleiner verband een plan hiervoor opstellen. De namen zullen doorgegeven
worden.

3.

Inspectierapport bestuur (reactie van bestuur)
Voor wie is het landelijk project kwaliteitszorg bedoeld? Het zit op bestuursniveau. Er
is een externe medewerker beschikbaar gesteld door het ministerie. Deze persoon
heeft ook contact met schoolleidingen over de kwaliteitsagenda op de scholen.
Burgerschap is niet op orde? Het is een belangrijk thema, ook in relatie met normen
en waarden en nu ook het pesten. Er wordt wel e.e.a. gedaan aan burgerschap, maar
zit er ook een visie achter? Er wordt vanuit het ministerie gevraagd hoe we daar
tegen aan kijken.

4.

Protocol antidiscriminatie
Het gaat om het afgeven van een signaal vanuit het onderwijs, van primair onderwijs
tot hbo. Daarom is er een verklaring opgesteld.
Waar is het op gebaseerd? Als we hier achter staan, kan dit ver gaande gevolgen
hebben. Het betreft het gedachtengoed van bepaalde organisaties.
Het gaat om aandacht hebben voor dit thema, om een gezamenlijk statement vanuit
het onderwijs. Wat hier staat, staat ook in onze documenten zoals klachtenreglement
en statuten.
Waarom een document als het bij wet geregeld is? We slagen er niet in om
discriminatie in te dammen. Opgemerkt wordt dat bepaalde termen voor ouders
onbegrijpelijk zijn.
Graag paginanummering toevoegen.
Is het helder voor dader en slachtoffer waar info te vinden is? Als er bijv. iets in de
klachtenregeling staat, dit dan hierin opnemen.
Vervolgstappen of wat er evt. nodig is om dit aan te pakken op school- of
bestuursniveau? Er is zeker vervolg nodig, later bekijken welke acties ondernomen
moeten worden en door wie.

5.

Evaluatie transitieplan
Het cvb geeft kort de stand van zaken weer en gaat in op
- hoe zat het ook al weer?
- Eén organisatie (o.a. een nieuwe school, voortbestaan gegarandeerd, één
onderwijsmodel, werkt het model, de rol van de mentor).
De informatie komt uiterlijk over 2 weken online en is gericht op de stakeholders.
De ouders zijn hierin niet meegenomen? Nee, is wel een goede suggestie. Er zal
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gekeken worden of dat evt. nog mogelijk is. Zo ja, dan zal dat via de gmr verlopen.
6.

Rondvraag
Het cvb meldt dat er op 21 juni een symposium “DigiBaat” georganiseerd wordt. Ook
gmr-leden worden hiervoor uitgenodigd. De uitnodiging volgt binnenkort.
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