Notulen 28 maart 2019
Welkom aan Ilona Smit
Absent: Mark Janssen, Fedde Bouma, Wilhelmine Raffin
Agenda:
tevredenheidsonderzoeken schuiven een maand door.
Ingekomen stukken:
Geen. Paar mailtjes doorgestuurd.
Notulen goedgekeurd
Werkdruk en onderwijstijd
•
•
•
•

MT licht toe.
Onderwijstijd wordt niet gehaald
Er zijn te veel lesvrije dagen.
Dit maakt oplossingen w.b. werkdruk in onderwijstijd ( meer extra vrije dagen)
onmogelijk.
Personeel:
• werkdruk wordt als hoog ervaren en er moet een oplossing komen. De
berekeningen doen eigenlijk niet ter zake.
• MT: onderwijstijd is niet toereikend. Dit staat los van werkdruk. Met oog op de
inspectie zou dit niet in orde zijn.
• Personeel: je kunt ze niet los van elkaar zien.
• Er ontstaat discussie over definiëring onderwijstijd. Wat is dat eigenlijk.
Personeel vindt dat huiswerk ook onder onderwijstijd kan vallen. Je zou dit
kunnen afspreken met ouders, docenten en leerlingen.
MT: hier gaat de discussie nu niet over: onderwijstijd is de tijd dat leerlingen in
contact met docenten kunnen staan. We kunnen andere afspraken maken, maar
dat is nu niet aan de orde.
• MT: het begrip onderwijstijd is verruimd; daar moet je afspraken over maken.
Het gaat niet om de kwantiteit, maar vooral om de kwaliteit
• MT: werkdruk moet iets mee gebeuren: vier alternatieven.
• MR: leg het neer bij personeel en laat iedereen erop schieten.
• MT: dus we verleggen het nemen van de beslissing van de MR naar het personeel.
MT komt dan met een voorstel waar de pmr mee kan instemmen of niet.
Procedure blijft dus gelijk.
Herzien plan van aanpak inspectie; ICT en verzuim
Geen op- of aanmerkingen. Duidelijk plan.
• MR: hoe gaan we evalueren?
• MT: dat zal per onderwerp anders zijn.
Opbrengstenkaart inspectie

MT: Cijfers van de opbrengstenkaart onderwijspositie komen naar verwachting snel
boven de norm.
De onderwijssnelheid zal niet snel boven de norm komen.
Bovenbouwsucces is ver boven de norm.
Het ziet ernaar uit dat een indicator op rood blijft staan; hiermee is de onvoldoende niet
meteen weg. Daar spelen ook andere factoren mee.
We moeten de komende maanden kijken hoe we met onze te nemen beslissingen
invloed kunnen hebben op de indicatoren.
MR: Het kind blijft wel centraal staan? MT bevestigt dit.
Intermezzo
• Subsidie van het samenwerkingsverband is niet nodig. Andere subsidies blijken
jaarbedragen te zijn ipv bedrag voor 4 jaar.
• Aanmeldingen vallen tegen. Geen 15, maar 8 van wie 6 buiten de regio. Er wordt
nog geworven bij basisscholen.
• Risico van intermezzo is dat er geen speciaal onderwijs is voor vwo. Dat trekt
bepaalde leerlingen waarbij we moeten oppassen dat we niet het etiket
‘zorgschool’ opgeplakt zijn.
• Er wordt nu al geworven voor volgend jaar, dan kunnen basisscholen hier al op
inspelen.
• Intermezzo gaat in elk geval van start en op de subsidie moeten we nog even
wachten.
• MR: teleurstellende aanmelding moet reden zijn voor STGS om in de spiegel te
kijken. Een lid geeft aan dat dit gebeurt. Het product moet meer uitgedragen
worden ook bij de scholen (intern begeleiders).
• Misschien social media gebruiken voor werving.
Schoolondersteuningsprofiel
• Positief ontvangen.
Mededelingen
• GMR: Wilhelmine is er niet, schuift door naar volgende vergadering.
Actie: Wilhelmine: even terugkoppelen over GMR bij conceptnotulen.
• Leerlingenraad: Wim Janssens zal nieuw MR lid worden
• Oudervereniging: wel bijeenkomst, MT was er niet bij.
• MT: trots op aanmeldingen: 122. Aantal Havo/VWO-leerlingen en dubbele
inschrijvers.
• Stakingen: milieu en personeel
• Linkse indoctrinatiemeldpunt heeft wat werk opgeleverd. Paar docenten voelden
zich aangesproken. Om hier iets positiefs uit te halen; we zouden als school meer
het debat kunnen aangaan met leerlingen.
• Langdurig zieken: een secretaresse nog langdurig ziek. OP is geheel hersteld.
• Invoering SOM: gaat voorspoedig.
• In najaar visitatie BPS; zou er ivm rectorswisseling uitstel gevraagd moeten
worden. TL: we hebben als het goed is alles op orde. MR ziet geen bezwaar in
doorgang.
Rondvraag: geen

