Notulen vergadering met Raad van Toezicht
19 december 2017 | van 20.00 tot 22.00 uur | Locatie: Noordweg 87, 8262 BP Kampen
Aanwezig
Mevrouw A. Ekkelboom, de heer B. Kok, mevrouw J. Liebrand-Bos en de heer R. Meulenbroek. De heer L.
Kroes is op een later moment aangeschoven.
Afwezig
De heer H. Boers.
Voorzitter
De heer L. Kroes
Actielijst
●
●

Advertentie lid Raad van Toezicht plaatsen (EvdS/RM)
Evaluatie: inventarisatie mogelijkheden afname door VOSABB (RM)

Terugkerende agendapunten
●
●
●
●

Passend onderwijs
Huisvesting Kulturhus
Beleidsplan Sociale Veiligheid
Cultuurplan

Agenda

1. Rondleiding / informatie Dirk van Dijkschool
De heer J. Hollander opent de avond met een rondleiding door de school, vertelt over de ontwikkelingen
op het gebied van thematisch onderwijs, uiterlijke kenmerken, nieuw motto en logo. Zorgen worden
besproken maar gezien als mogelijkheden, belangrijk hierbij is de ingeslagen weg te blijven volgen.
De Dirk van Dijkschool van leden complimenten over vorderingen en vooruitgang van de school.
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2. Inkomende stukken en/of mededelingen
SWV Kampen en 23-05
De heer R. Meulenbroek legt uit dat de huidige structuur en eerder genomen strategische keuzes van
het Samenwerkingsverband Kampen besproken worden.
Het Samenwerkingsverband 23-05 nodigt leden uit voor een bijeenkomst.
Leden gaan hun best doen om deze bijeenkomst bij te wonen.
Rooster van aftreden
Rooster van aftreden, zoals besproken tijdens de vergadering van 26 september 2017, is akkoord
bevonden. De advertentie voor een nieuw lid zal, na goedkeuring van de GMR en leden van RvT, in
januari 2018 in een regionale krant geplaatst worden.
Evaluatie Raad van Toezicht
Leden wensen dat de evaluatie door een externe partij wordt afgenomen. De heer R. Meulenbroek wordt
gevraagd om informatie bij VOSABB op te vragen.
Dit onderwerp wordt tijdens de volgende vergadering geagendeerd.
Ziekteverzuim
De heer R. Meulenbroek legt de situaties van een zestal langdurige casus uit. Management wordt
momenteel opgeleid in de begeleiding van zieke leerkrachten.
3. Notulen 26 september 2017
De notulen van 26 september 2017 zijn akkoord bevonden.
4. Begroting 2018
De heer R. Meulenbroek legt de gemaakte keuzes uit en beantwoord vragen van de leden. Leden
wensen dat kosten voor een preventiefunctionaris en verwachte (extra) ziektekosten begroot worden.
Voor goedkeuring van de begroting zal in januari 2018 een extra GMR vergadering georganiseerd
worden. Aangepaste en door GMR geaccordeerde begroting verwachten leden ter goedkeuring per mail
tegemoet.
5. GMR
Tijdens de evaluatie is gesproken over de financiële situatie en borging van kwaliteit in het onderwijs.
Door GMR leden wordt de besloten vergadering als prettig ervaren. Het vertrouwen in
de heer R. Meulenbroek is door GMR leden uitgesproken. Locatiespecifieke vragen kan de heer
R.Meulenbroek niet tijdens de GMR vergadering maar tijdens een individuele MR vergadering
beantwoorden.
6. Tevredenheidspeiling
De heer R. Meulenbroek heeft het aanbod van leermethode nader onderzocht. Tijdens deze peiling is de
term ‘motiverend leerstofaanbod’ niet correct gebruikt. De vragen m.b.t. motiverend leerstofaanbod zijn
aan de leerlingen gesteld. Hierbij is de vraagstelling ‘Vindt je Taal leuk?’ gebruikt. De term motiverend
correspondeert niet bij de vraagstelling.
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7. Protocol ‘Onderwijsondersteuning zieke leerling’
Leden hebben het document ter informatie aangenomen. Dit document zal op inhoud en uitvoering
tijdens de volgende vergadering met locatieleiding besproken worden.
Volgende
bijeenkomsten

Datum en tijd

Locatie

Ontvangst van
documenten

Maart
(Contactavond
locatieleiding)

op (06-03-2018)
van 19.00 tot 20.00 uur

OBS Villa Nova
Bouwkamp 4
8266 KL Kampen

Geen agenda

Maart

op (06-03-2018)
van 20.00 tot 22.00 uur

OBS Villa Nova
Bouwkamp 4
8266 KL Kampen

(20-02-2018)

Mei
(Contactavond GMR)

op (22-05-2018)
van 19.00 tot 20.00 uur

OBS Wonderwijs
Laanzicht 95
8271 JZ IJsselmuiden

Geen agenda

Mei

op (22-05-2018)
van 20.00 tot 22.00 uur

OBS Wonderwijs
Laanzicht 95
8271 JZ IJsselmuiden

Juni

op (26-06-2018)

OJS Het Scala
Troelstrasingel 3
8262 SX Kampen

(15-05-2018)
(19-06-2018)
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