Notulen overleg
Algemeen Bestuur
Deelnemers:

Afwezig (mk):
Publiek:
Notulist:

03-10-2016
19.30 tot 22.00 uur
Kantoor Westerwijs te Marum

Dhr. A.J.C. van Pelt (vz), Dhr. G. Rotman, Dhr. A.G.J. Bruijn,
Dhr. A.J.P. Louman, Dhr. K. Landman, Mw. M. Bakker, Dhr. A.J.H.M. Kurvers,
Dhr. T. van Duinen, Dhr. S.F.A. de Ruijter en Dhr. P. Broersma.
Dhr. M. de Vuijst
Mevr. N. Krassenburg

1.

Opening
De heer Van Pelt opent de vergadering.

2.

Mededelingen
a) Mededelingen bestuur
1. Voorstel: maandag 13 februari 2017 thema avond “de onderwijskundige situatie op de scholen”.
Aangezien er 2 bestuursleden verhinderd zijn deze datum zal Mevrouw
Krassenburg een andere datum prikken.

Krassenburg

b) Mededelingen algemeen directeur
Geen
3.

Ingekomen stukken
Van alle 4 de gemeenten goedkeuring ontvangen inzake de jaarrekening
2015.

4.

Uitgaande stukken
Geen.

5.

Notulen bestuursvergadering van 26-05-2016
a) N.a.v. de notulen
Blz. 1, punt 2: Inspectie / Afd. Rekenschap – fusie Coepel/Dorpel; De heer
Bruijn vraagt de stand van zaken. De heer Van Pelt antwoordt dat de
hoofdinspecteur nog geen besluit heeft genomen op ons bezwaar
Blz. 2, punt 3: De heer Van Duinen zou naar de bijeenkomst gaan van Vos /
ABB bijeenkomst, maar hij is verhinderd.
b) Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd.
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6.

Stand van zaken fusie WW / PP
De heer Van Pelt geeft een presentatie die hij ook voor de gemeenteraden
heeft gehouden over de risico’s die ontstaan nu de fusie niet voor 1-1-2017
gerealiseerd wordt. Er wordt in de presentatie benoemd wat er voor de
tussenfase nodig is, het omzetten van de bestuursvorm.

7.

IMR-2
Het bestuur geeft een compliment aan de algemeen directeur en de
medewerkers. Zij zijn er in geslaagd alle activiteiten te verrichten binnen het
raamwerk van de begroting.

8

Ontwikkelingen bij de scholen
Domein Personeel:
a) We zijn gestart met de Cadenza academie, dit is een digitaal leerplein
voor leerkrachten. Tevens is er ook via Cadenza de mogelijkheid dat
leerkrachten hun eigen lesgeven kunnen filmen.
b) De flexpool is bijna leeg waardoor we met een invalprobleem te
maken krijgen. De korttijdelijke bezetting lukt niet altijd. Er komt
binnenkort overleg met het bestuur van het RTC.
c) Mobiliteit en Formatie wordt dit jaar opgepakt met Penta Primair. We
proberen met de beleidsmedewerkers en 4 schooldirecteuren een
evaluatie en een planning maken ter verbetering en bevordering van
de mobiliteit.
d) Samenwerking met Penta op gebied van ziekteverzuim wordt
onderzocht.
Domein schoolontwikkeling:
a) Talentontwikkeling. De school maakt zelf de keuze hoe zij zaken
invullen Zo is één school met Snappet begonnen, dat is een digitale
omgeving. De grootste slag die leerkrachten moeten maken is om van
een leerboek naar een digitale omgeving te gaan. Mochten wij over 2
jaar toch iets anders dan Snappet willen, dan zit zo’n school wel al in
een digitale omgeving. Inmiddels werken er 6 scholen met Snappet
en 1 school met Gynzy. Per 1-1-2017 gaan wij over op Moo, de
digitale omgeving van Heutink.
b) Er zijn scholen bezig met Wetenschap en Techniek en anderen weer
met talentontwikkeling.
c) Brede aanpak voor duurzame onderwijsverbeteringen bv portfolio
voor leerlingen.
Domein Huisvesting:
a) De Borgh is een groeischool met inmiddels 350 kinderen.
b) De Molenberg krijgt een kinderopvang binnen de school.
c) Ook bij De Triangel is het voornemen dat zij een kinderopvang /
peuterspeelzaal krijgen.
d) Met Penta Primair wordt verder afgestemd hoe we gezamenlijk
invulling gaan geven aan het onderbrengen van kinderopvang in onze
scholen.
De 1 oktobertelling komt op 3,6% leerlingen minder. De heer Broersma zal
de 1 oktobertelling naar de bestuursleden zenden.
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14

Persinformatie en rondvraag
Persinformatie
Geen onderwerpen.
Flitsfeiten
Geen onderwerpen.
Rondvraag
De heer Bruijn deelt mede dat het contract met de algemeen directeur a.i.
afloopt. Is er al meer duidelijkheid over het eventueel verlengen van dit
contract?
De heer Van Pelt deelt mede dat er nog niks is afgesproken.

10

Sluiting
De heer Van Pelt sluit de vergadering.

Het verslag is vastgesteld op:_________________

De heer A.J.C. van Pelt
Voorzitter

____________________
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De heer A.J.P. Louman
Secretaris

_____________________
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