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mw. Van Houwelingen (vz), dhr. Van Dongen, mw. Klein, dhr. Wirix,
mw. Van Haaren, dhr. Vossen, dhr. Hereijgers, dhr. Braspenning
mw. Smits, dhr. Van Dijkman, mw. Vos
Cas Meeuwissen, Martijn Scholtus, Merel van Zijl, Anke Verhulst
dhr. Van Heusden, dhr. De Coninck, dhr. Geers
mw. Van Zantwijk

OPENING EN MEDEDELINGEN

CvB:
-

Uitstapje naar de Efteling is een week verplaatst.
Lokale onderwijsagenda is geaccordeerd op 6 november door de gemeenteraad.
Meerjarenschoolplan gaat op korte termijn geschreven worden. Daarom wordt het
opstellen van een aantal andere meerjarenplannen wat uitgesteld.

Oudergeleding:
-
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Er is samen met de ouderraad een bijeenkomst geweest met als onderwerp het
strategisch beleidsplan. Er was een goede sfeer en de opkomst was goed.

VERSLAG 31 OKTOBER 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.
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STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018-2022

De opmerkingen die de vorige vergadering werden gemaakt zijn verwerkt.
Over een eventuele samenvatting / andere presentatievorm wordt nog nagedacht.

Alle aanwezige leden adviseren positief over het strategisch beleidsplan.
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ONDERSTEUNINGSPROFIEL KSE

De opmerking m.b.t. econasium (start in vwo-4) is niet correct verwerkt. Graag alsnog
aanpassen.
Alle aanwezige leden adviseren positief over het ondersteuningsprofiel.
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BEGROTING 2018

Hoofdlijnen:
-

-

Voor het eerst in lange tijd hoefde niet gesproken te worden over ‘snijden’ in plannen.
Positief.
Definitieve start met eigen leerlingdevices in brugklas. Er is goed gekeken naar de
geschiktheid voor langdurig en intensief gebruik (bijv. het meenemen in een schooltas).
Voorop staat dat het vooral gaat om de inhoud: wat er met de devices gedaan wordt.
Duurzaamheid: ontwikkelingen m.b.t. LED-verlichting en zonnepanelen worden
toegelicht.
Ouderbijdrage is wederom verlaagd.
Bijlagen 6, 7 en 8: zeer relevant voor de financiële positie op middellange termijn.

Eigen device:
Bij een device dat via de school wordt gekocht wordt ook een servicecontract geleverd.
Daarmee kan een leerling met een defect device naar het servicepunt op school, en wordt
dan direct verder geholpen.
Het bedrag van 120 euro per jaar als ouderbijdrage is een bovengrens.
Oudergeleding:
Wat gebeurt er in het onderwijs met de devices? Wat is het beleid op onderwijskundig vlak?
Binnen de school wordt door enkele secties volop gewerkt / geëxperimenteerd. Er wordt
niet gestreefd naar een school zonder boeken. Boeken en digitale content worden naast
elkaar gebruikt.
Ouderbijdrage gaat weer omlaag naar 60 euro. Dat terwijl de kosten waar de bijdrage uit
voorkomt zijn gegroeid. Wat is daarvan de reden?  De ouderbijdrage is bedoeld om de
kosten van zaken die niet gefinancierd worden vanuit de overheid te kunnen dekken. Er
wordt alleen gevraagd wat echt nodig is, zonder op de lange termijn in de problemen te
komen.
Leerlinggeleding:
-

Als je een eigen device gebruikt, mag dat dan ook een MacBook zijn?  Dat mag, maar
dat wordt door de school niet technisch ondersteund.
Positief dat de opmerkingen over de schoolpleinen zo serieus zijn opgepakt.
Leerlingwerkplekken? Daar worden nieuwe pc’s geplaatst.

Personeelsgeleding:
-

Wetgeving privacy wordt aangescherpt. Is ons SSO-systeem daaraan getoetst?
Ja, de maatregelen voldoen daaraan. Er is een spanningsveld tussen veiligheid en
gebruiksgemak. Een leerling kan alleen in een docentaccount inloggen op een
docentenwerkplek. Die mogelijkheden zijn zeer beperkt.

-

Blz. 10 op ‘MR-bijlage’ met cijfers: post 44241 (kopieermaterialen (toner)) is niet in de
totalen opgenomen.

p.11: Meer- en hoogbegaafdheid: in het ondersteuningsplan worden plannen wat
uitgebreider gespecificeerd.
De volgende vergadering komt dit stuk nogmaals op de agenda.
Alle aanwezige leden van de oudergeleding stemmen in met de voorgestelde vrijwillige
ouderbijdrage.
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STUKKEN TER INFORMATIE

a. Communicatieplan KSE
-

Wat is het doel van dit plan? Welke ambitie spreekt er uit dit plan? Het lijkt niet echt een
‘plan’ te zijn. Er wordt ook niet over inzet van middelen gesproken.  Het is vooral een
inventarisatie van ingezette communicatiemiddelen en een evaluatie van de huidige
wijze van communiceren. Aan de hand hiervan zijn al wel de nodige maatregelen
genomen. Het is in dat opzicht een startpunt voor ontwikkelingen op dit gebied.

N.a.v. dit stuk:
- Het infobulletin wordt door leerlingen gemist.
- De communicatie rond de ‘sneeuwvrije middag’ liet voor leerlingen te wensen over.
- p.19: Magister voor leerlingen: examenonderdeel, doorlinken naar digitale leermiddelen
vanuit studiewijzer en functie van ‘bronnen’ worden niet benoemd.
- Er zijn voor medewerkers veel verschillende postvakken en agenda’s die naast elkaar
bestaan. Wordt er gestreefd naar één plaats waar alles te vinden is?  Ja.
- In het verlengde hiervan: leerlingen moeten in een toetsweek hun rooster in Zermelo
bekijken, kan niet in Magister bekeken worden.

b. Voorstel nieuwe werkwijze werkgroep kwaliteitszorg
Geen opmerkingen.
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RONDVRAAG
De leerlinggeleding mist duidelijkheid omtrent de Goededoelendag. Schiet de dag nu
niet het doel voorbij? Het kan zo’n mooie dag zijn.
Leerlingen vinden het jammer dat er geen kerstgala is voor derdeklassers en
bovenbouw.

SLUITING

