VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR 5 JULI 2017
Aanwezig:

Ingrid van Doesburg (voorzitter)
Willeke Lageweg (bestuursmanager)
Myrna Vleugel (notulist)

1. Opening en vaststelling agenda
Opening
Ingrid van Doesburg opent de vergadering.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en rondvraag
Mededelingen
Door de werkgroepen is een aantal onderwerpen aangedragen, die op de vergaderkalender moeten
worden geplaatst. Hierbij zou een vertaalslag kunnen worden gemaakt naar zaken van andere
afdelingen. Besloten wordt dat Willeke Lageweg en Ingrid van Doesburg hiertoe een schema zullen
opstellen. Myrna Vleugel zal daartoe een afspraak inplannen.
Rondvraag
Niets te melden.
3. Vertrouwelijk gedeelte
a. Personele zaken, waaronder voortgang verbeterplannen en incidentele beloningen
Zie vertrouwelijk verslag.
b. Zorgleerlingen
Zie vertrouwelijk verslag.
4. Verslag en actielijst 7 juni 2017
Na enkele aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.
5. Ingekomen en uitgaande stukken
Brief inzake kadastrale splitsing Bremstraat
Aan Nicole Groenendijk van Anculus B.V. is hieromtrent om advies gevraagd.
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Fusie-effectrapportage Remix
Van de MR van de Remix is een fusie-effectrapportage ontvangen. Deze zal aan de gemeente worden
voorgelegd. Van de MR van de Vlasbloem is instemming verkregen voor acceptatie van de school
binnen de Stichting Samenwerkingsscholen. Derhalve wordt het voorgenomen besluit hierbij
geformaliseerd.
6. Besluitvorming ingediende beleidsvoorstellen
a. Aangepast voorstel opening schooljaar (WG O365)
Een aantal leerkrachten had het initiatief genomen om invulling te geven aan de opening. Hun idee
bleek echter niet haalbaar te zijn. Derhalve is in overleg met de directies een aangepast plan gemaakt.
b. Voorstel inzake Parnassys (WGO)
Van de werkgroep Onderwijs is een voorstel ontvangen voor de overstap naar Parnassys. Dit voorstel
wordt hierbij formeel door het bestuur aangenomen. Aan Mariska Wielemaker is gevraagd om
hiermee in de begroting rekening te houden.
Er zijn concrete afspraken gemaakt over de voorlichting en de implementatie. Met minder systemen
meer doen is een belangrijk kader. Doel is de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie
neer te leggen. Alle leerlingzaken zullen voortaan via Parnassys gaan. Het doel is om de implementatie
zo in te richten, dat alle eerstvolgende midden-toetsen in Parnassys worden geregistreerd. Ook het
bestuur zal vanuit Parnassys gaan rapporteren. Leren denken in data is het credo. Ingrid van Doesburg
zal contact opnemen met Parnassys over het contract en de scholing. Aan Henk de Kock zal gevraagd
worden of zijn scholen willen aansluiten.
c. Vervolg studie directeuren
Afgelopen jaar is de module Effectief leiderschap gevolgd, georganiseerd door CBE. Besloten is om
hieraan een vervolg te geven, bestaande uit vijf studiedagen in het komende schooljaar. Het traject zal
worden gestart met een tweedaagse, waarvan de eerste dag door Parnassys en de tweede dag door
CBE zal worden verzorgd. CBE heeft inmiddels een offerte opgesteld, die nader wordt besproken. Na
aanpassing hiervan komt het totaalbedrag van het gehele traject uit op circa € 40.000,=. Vastgesteld
wordt dat dit binnen de begroting past. Hiermee wordt dan ook akkoord gegaan.
d. Stand van zaken herberekening begroting
Gisteren heeft overleg plaatsgevonden met de controller daar de begroting wellicht moest worden
herzien. Daarbij is geconstateerd dat de controle op de begroting even is weggevallen. Bekeken zal
worden op welke wijze hierop meer grip kan worden verkregen. Hierover dient na de zomervakantie
duidelijkheid te zijn. Inmiddels ligt er een goede analyse van de controller. Geconstateerd wordt dat
er op dit moment geen aanleiding is om de begroting te herzien. Na de vakantie zal de controller de
begroting extra controleren en met de accountant afstemmen. De controller zal het bestuur ervan
moeten overtuigen dat het Cogix-systeem in stand moet blijven. Gevraagd is om alternatieven hiervoor
aan te dragen.
e. Continurooster Vliegerdt
Van de Vliegerdt is een aanvraag tot continurooster ontvangen. Dit voldoet aan alle gestelde
voorwaarden. De MR is hiermee inmiddels akkoord gegaan. Derhalve wordt het hierover reeds
genomen besluit hierbij geformaliseerd.
f. Schoolpleinen 14 Hellevoetsluis
In 2016 is beleid opgesteld ten aanzien van een kwaliteitsimpuls voor het opknappen van de
schoolpleinen. Daarbij is afgesproken dat per brinnummer een vast bedrag van € 1.000,00 + € 20,00
per leerling (uitgaande van het aantal leerlingen op de datum van de aanvraag) beschikbaar zou
worden gesteld. Nu is aan de gezamenlijke schoolbesturen in Hellevoetsluis gevraagd of hun scholen
willen meedoen aan het project “schoolpleinen 14”. De kosten daarvan worden naar rato over de drie
besturen verdeeld. Voor PRIMO komt dit uit op een bedrag van € 11.250,00. Na overleg wordt besloten
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dit bedrag te voldoen uit het voor het opknappen van de schoolpleinen gereserveerde budget. De
betreffende scholen dienen hieraan dan nog € 2.000,00 bij te dragen. Twee scholen hebben echter te
weinig leerlingen om tot dit bedrag te komen. Hiernaar zal gekeken worden.
Besloten wordt aan het project deel te nemen. Ingrid van Doesburg zal de betreffende directies
hierover informeren.
g. Definitieve jaarplanner
De jaarplanner is zo goed als klaar. Na goedkeuring door Ingrid van Doesburg zullen de afspraken in
de bovenschoolse kalender op Sharepoint worden gezet.
h. Startdag RvT en directies
De vraag rijst op welke wijze aan deze dag, die op 24 augustus a.s. plaatsvindt, vorm kan worden
gegeven. Ingrid van Doesburg neemt dit op met Henk de Kock en de werkgroep.
7. Klachten
Er zijn geen klachten ontvangen.
8. Bespreking voortgang (strategische) projecten en overige acties
a. Kwaliteitsimpuls duurzaam excellent onderwijs
a. Analyse en opvolging E-toetsen
Ingrid van Doesburg zal met Hans de Looze contact opnemen over het e-mailbericht, dat hierover is
verzonden naar de directeuren.
b. Managementgesprekken najaar 2017
Deze worden momenteel ingepland. Hierin zullen onder andere de eindtoetsen worden besproken.
c. CED-traject
De resultaten hiervan zullen besproken worden met de medewerker kwaliteit.
b. Integraal personeelsbeleid
a. Lancering Handboek Personeel
De KGMR heeft het Handboek goedgekeurd. Er is echter nog discussie over de wijze van lancering. Zo
wil de werkgroep Personeel op elke locatie een papieren versie terwijl de PR-medewerker graag alleen
een digitale versie wil. Willeke Lageweg zal na de zomervakantie hiernaar kijken.
b. Stand van zaken formatie
Nog twee scholen hebben een vacature openstaan. Er wordt hard aan gewerkt aan invulling hiervan
voor de zomervakantie. De vervanging vanuit de VPR-pool is eveneens bijna geregeld.
c. Stand van zaken invalpool gezamenlijke besturen
Alle langdurig zieken zijn met ingang van augustus vervangen. Er worden nog steeds sollicitaties
ontvangen. Bekeken wordt of deze sollicitanten in de VPR-pool kunnen worden opgenomen om te
komen tot de afgesproken 10 fte’s. Na de vakantie gaat de kwartiermaker hiermee aan de slag. Met
de besturen en KGMR is overeenstemming over de contracten die hiermee gemoeid zijn. Control en
HRM dienen samen met De Cirkel een goed bewakingsproces in te bouwen.
d. Kortdurend verzuim 2017-2018
Duidelijk is nu welke scholen gebruik blijven maken van Randstad en welke scholen gaan meedoen aan
het koploperstraject. Een en ander dient goed in de gaten te worden gehouden om te voorkomen dat
ongewenste dienstverbanden ontstaan. Met de directies, die gebruik blijven maken van Randstad,
zullen kaderafspraken worden gemaakt ten aanzien van budget en melding van invalwerk. Willeke
Lageweg zal dit regelen.
e. Implementatie privacybeleid (inclusief protocol sociale media)
Dit punt staat volgend jaar op de agenda. Na ontwikkeling hiervan zal dit in het Handboek Personeel
worden opgenomen.
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c. Professionalisering bestuurskantoor
a. Bestuurskantoorjaarplan 2017
Zoals afgesproken is hierover tijdens de themadag van het kantoorpersoneel nader gesproken. Hieraan
zal een vervolg worden gegeven.
b. Evaluatie opstart Anculus ten aanzien van facilitaire werkzaamheden
Het contract loopt; de uitvoering gaat goed. Wel moeten de schooldirecteuren nog wennen aan het
feit dat zaken direct via het OD-portaal moeten worden gemeld.
Vorige week heeft overleg plaatsgevonden met Ineke Peters. De grote contracten lopen. Deze worden
door haar bewaakt. Ook de schoonmaak is geregeld.
Alleen de opslag van het meubilair dient nog te worden geregeld. Tevens moet er een inventaris
worden opgemaakt. Inmiddels blijken ook al directeuren op dit punt de regie te hebben genomen.
De bedrijfshulpverlening is geregeld. Dit zal nog één jaar op dezelfde wijze als voorheen plaatsvinden.
Bekeken dient te worden op welke wijze de BHV daarna kan worden georganiseerd. Aan de directeuren
is hiervoor een jaar tijd gevraagd, waarin het huidige traject geëvalueerd wordt.
c. Participatiewet
Niets te melden.
d. Bestuurlijke samenwerking afdeling HRM
Niets te melden.
e. Samenwerking met De Cirkel
Vorige week is er voor alle medewerkers een bijeenkomst geweest. De uitkomst en het vervolg daarop
zullen morgen naar de aanwezigen worden teruggekoppeld. Om thema’s voor alle betrokken partijen
gelijktijdig te laten starten worden themabijeenkomsten georganiseerd, die passen in de tijd en
noodzaak.
f. Personeelsbeleid
Er dient een formeel besluit te worden genomen over nieuwe contracten. In het CDO is aangegeven
dat de markt spannend wordt. De meeste personen die worden aangenomen, krijgen echter eerst een
tijdelijk contract. Opgemerkt wordt dat zij bij een goede beoordeling voor één jaar aan PRIMO kunnen
worden verbonden, waarbij tevens uitzicht op vast dienstverband kan worden aangeboden. Besloten
wordt deze lijn door te zetten naar HRM.
d. Strategische zaken
a. Huisvesting VSO Brielle
Het gebouw van het streekarchief biedt geen mogelijkheden voor uitbreiding. Het bestuur is hierover
dan ook in gesprek met de gemeente Brielle. De school kan nu geen nieuwe leerlingen meer toelaten.
Een combinatie met het SBO organiseren is nu niet meer aan de orde omdat ook het SBO geen ruimte
meer heeft.
Het bestuur is tevens in gesprek met beide samenwerkingsverbanden daar niet altijd meer
automatisch TLV3 wordt afgegeven. Dit zou kunnen betekenen dat de school minder kinderen kan
plaatsen.
b. Huisvesting/IHP Nissewaard
Ingrid van Doesburg en Nicole Groenen hebben een gesprek gehad met de wethouder, waarin om
meer informatie is gevraagd. Nicole Groenen zal hierop namens het bestuur reageren.
c. Huisvesting Westvoorne
De buitengebruikstellingsverklaring is getekend. De verhuizing loopt. Over de nieuwbouw is overleg
geweest in de stuurgroep. Er zal nu opnieuw worden aanbesteed.
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d. IKC Hellevoetsluis
Meer tijd is verkregen voor het schetsontwerp. Hiervan zullen de medezeggenschapsraden per brief
op de hoogte worden gesteld.
Tot besluit wordt nog meegedeeld dat:
in Brielle met de samenwerkingsschool een pas op de plaats is gemaakt;
in Heenvliet door Tweespan en cbs Merula een intentieverklaring is ondertekend; en
in Spijkenisse rond de herfst met de Watertoren en Ipse De Bruggen een gezamenlijke onderwijszorggroep in de Tandem zal starten.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, wordt het overleg afgerond.

Nagekomen besluiten:
- Besloten is akkoord te gaan met het door Anculus B.V. gedane voorstel betreffende onderhoudskosten De Vliegerdt. Anculus zal dit met de gemeente afhandelen.
- Besloten is om de bestrating van een looppad bij de Wateringe te begroten in het MOP en dit in
2018 te laten uitvoeren.
- Besloten is in de Brandaris de ventilatie in het kopieerhok nader te onderzoeken, een passende
oplossing daarvoor te begroten in het MOP en deze uit te voeren in 2018.
- Besloten is het verzoek van Sylvain Bogerd ten aanzien van sluitingen op drie buitendeuren van ’t
Schrijverke aan te houden totdat een besluit is genomen omtrent het sleutelbeheer.
- Besloten is de kosten van het schilderen van de binnendeuren van de lokalen in de Wateringe te
begroten in het MOP en dit werk te laten uitvoeren in 2018.
- Besloten is te onderzoeken of er een warmtewerende laag op de lichtkoepels in de lokalen en
gangen van de Wateringe kunnen worden aangebracht. Indien nodig, kan een en ander worden
begroot in het MOP en uitgevoerd worden in 2018.
- Besloten is nader onderzoek uit te voeren naar de ventilatie in de conciërgeruimte/-kamer in de
Wateringe. Een passende oplossing zal worden begroot in het MOP en in 2018 worden uitgevoerd.
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