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Verslag 35" vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep
d.d. 11 april 2018 - openbaar

Aanwezig:

de heren G.M.L. Schott, N.D.R. Jaspers en de dames B.F.L. Vermaas-van de Bilt, L
van Doesburg (CvB), W. Lageweg (bestuursmanager) en A. Kranenburg (verslag)
Afwezig met kennisgeving: R.P.M. Struijk

l.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom en meldt dat de heer Struijk afwezig is
met kennisgeving.
De openbare agendl wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.
In het besloten deel is gesproken over de voortgang van het sollicitatietaject en over het afscheid van de
heer Struijk die per 1 augustus 2018 volgens rooster zijn lidmaatschap zal beëindigen.
De voorzitter zalmet de heer Struijk contact opnemen over zijn wensen rond dit afscheid.
3. Mededelingen College van Bestuur.
Punt 5: bij de onderwijsleerpakketten gaat het om 'normale' leermiddelen en digitale leermiddelen.
Punt 2l: ook na 28 lniraart wordt nog druk overlegd over de plaatsing van kinderen op het SO/SBO. De
conclusie is echter dat een aantal kinderen op de eigen school zal blijven en daar exha ondersteuning zal
krijgen. Dit is eenpunt vanzorg, ook al omdat er sprake is van ruimtegebrek in de so-schoolgebouwen.
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{. Verslag 3lp vergadering Raad van Toezicht, d.d.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

N.a.v. punt 5 klacht van ouders van de Wateringe deelt de bestuurder mee dat zij aanwezigzalzijn
tijdens de hoorzitting die gepland staat voor de komende week.

Actielijst.
Het onderwerp 'samenwerking met andere besturen" wordt van de actielijst gehaald. Dit onderwerp is
in gang gezet met verkennende gesprekken.
Het onderwerp Jaarli.iks,bezoek aan directewenoverleg en gesprekkenmet KGMR' wordt van de
actielijst gehaald. Dit onderwerp is opgenomen in de planning en control cyclus.
Het onderwerp 'bepalen welke documenten nodig zijn enhoe ze zich verhouden (visiedocument)' wordt
van de actielijst gehaald. Dit onderwerp is in gang gezet.

Planning en control cyclus.
Het overzicht planning en control cyclus is van een update voorzien, dit betreft vooral het dynamische
deel.

g.r161sntijst.
Is akkoord.
5. Ingekomen en uitgaande stukken.
-Brief d.d. 26-3-2018 van het college van b. en w. Westvoorne inzake FER Obs Mildenburg en JPS de
Driehoek. Brief wordt voor kennisgeving aangenomen

Brief Landelijke Klachtencommissie Onderwijs d.d.27-3-2018 inzake sluiting klachtendossier obs 't
Schrijverke. Brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
Brief d.d. 27-3-2018 van DUO irzake instandhouding obs Tiende Penning te Vierpolders. Dit is prima
nieuws voor de Tiende Penning.
6. Samenwerking met andere schoolbesturen
6a Bestuurlij ke samenwerking
Mevrouw Van Doesburg meldt dat alle bestuurders van het eiland samen met de leiding van De Cirkel
een 'tweedaagse' hebben gehouden, waarbij gekeken is in hoeverre over zaken hetzelf<le gedacht wordt
en in hoeverre het mogelijk is om (beter) samen te gaan werken. Het is gebleken dat het gezamenlijk
belang rond het aríministratie kantoor De Cirkel een bindende werking heeft. Daarbij moet ook vermeld
worden dat De Cirkel een goede ontwikkeling doormaalt. Een gemene deler is dat samenwerking op
schoolniveau per wijk plaats vindt, zowel op Voorne als op Putten. De bestuurder van Floreo heeft een
duidelijk simaal tot samenwerking afgegeven en vanuit deze bestuurder is de uitnodiging gekomen om
een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen van de RvT-en vanFloreo, Stichting Samenwerkingsscholen

VP enPRIMOrpr.
De bedoeling is dan om gezamenlijk mogelijke ontwikkelingen te bespreken. Afspraak is dat
voorafgaand aandeze bijeenkomst iedereen de zelfde begin informatie krijgt (startdocument vanuit

VOS/ABB) en iedereen dus ook hetzelfde startpunt heeft.
Over het moment waarop deze bijeenkomst plaats gaat vinden, zalnognadere inforrnatie volgen.
6b FER Heenvliet Tweespan-Merula
N.a.v. een waag rond het verloop van een recent gehouden ouderavond, schets mewouw Van Doesburg
in het kort het gelopen traject, waarbij er een positieve verwachting is t.a.v. instemming rond de fusie.
De bestuurder van VCO De Kring en van PRIMOIpT zullen alles nog een keer goed doornemen en
vervolgens een voorgenomen besluit tot fusie nemen, waarbij enkele randvoorwaarden opgenomen
zullen worden.
De heer Jaspers heeft een vraag over de verdeling van de financiële middelen. Mevrouw Van Doesburg
zal de vraagbespreken met de controllff en vervolgens antwoorden.
Tevens mist hij de RvT in de in de FER opgenomen planning.
7. Voortgang sollicitatietraject leden RvT PRIMOvpT
Tijdens de bespreking in het besloten deel is het navolgende besloten:
Vacatures zullen op korte termijn weer opengesteld worden, einddatum 14 mei 2018 (is 17 mei

-

-

g€worden)
De heer Goos Minderman, die momenteel de procedure werving RvT leden SWV Kindl«acht
begeleidt, zal benaderd worden met de waag of tussen de sollicitanten voor Kindkracht, wellicht
ook geschikte kandidaten voor PRIMOvpT zouden kunnen zitten.
- Vacatures melden via Linked-in, VTOI, VOS/ABB en via ilzet eígennetwerk leden RvT
- Benaderen wethouders van Hellevoetsluis met waag om te kijken in zijn netwerk.
In verband met zorgen rond de continuïteit RvT zal voor de volgende keer het rooster van aftreden
geagendeerd worden.

-

-

8. Bepalen klasse bezoldiging
- berekening
Na korte discussie wordt de berekening en de vaststelling van de bezoldingsklasse op D vastgesteld en
getekend door de voorzitter.
9. Bijeenkomst met Goos Minderrnan
De voorzitter en de heer Jaspers hebben met de heer Minderman gesproken.
In eerste instantie zullen alle bestaande documenten door hem bekeken worden en met een juridisch oog

bezien worden.
Voorts is afgesproken dat de heer Minderrnan bij de zelfevaluatie in het najaar aarwezigzalzijn en dat
dan meer 'visionair' gesproken zal worden over het te hanteren kwaliteitssysteem.
Een en ander zalin een offerte vastgelegd worden.

interim rapportage accountant
A. Management letter - getekend

10. Management letter

Het aanbieden van de management letter heeft wat langer geduurd omdat de accountant geen getekend
exemplaar leverde.
Mevrouw Vermaas vÍïurg naar de handelswijzerordde data veiligheid en de ophanden zijn AVG.
Mewouw Lageweg meldt dat de besturen in gezamenlijkheidbezigzijnmet dit onderwerp om alles

tddig op orde te laijgen.
Op een opmerking van de voorzitter over de VOG's merkt mewouw Lageweg op dat iedereen zich thans
heel goed bewust is van de te volgen procedure. De hele procedure rond indiensttreding vindt plaats op
het kantoor en daarmee wordt de vinger aan de pols gehouden.
Op een vraag van mewouw Vermaas of de accountant nog een extra controle opdracht moet krijgen,
wordt besloten om dit niet te doen; er worden al heel veel zaken gecontroleerd tijdens de interim controle
en de jaarekening controle.
I I Bestuursformatieplan
Het bestuursforrnatieplan ligt ter tafel om o.a. de uitgangspunten van het allocatiemodel te bespreken en
dient tijdens de KGMR vergadering van L7 april 2018 van instemming voorzien te worden door de

KGMR.
Mevrouw Lageweg geeft aan dat meer gekeken zal worden naar het natuurlijk verloop en dat beter
nagegaan zal worden wat mensen al dan niet bindt aan PRIMOlpr.
Mevrouw Van Doesburg merkt op dat wel degelijk gestreefd wordt naar het halen van de doelen van de
functiemix en dat het beeld hiervan in de media niet echt klopt.
De heer Schott merkt op dat hij het verzuim wat hoog vindt.

I 2. Professionaliseringsa genda

-opleiding scholing leden RvT
-inwerken nieuwe leden RvT
-traject met Goos Minderman
{uisvesting, waarover willen we toeHchting ontvangen
De punten I tlm3 zullen in ieder geval ook aan de orde komen tijdens de zelfevaluatie.
Aangaande de voorlichting huisvesting worden nu al de volgende aandachtspunten genoemd:
-rolverdeling tussen gemeente en PRIMO'rpr;hoe ziet dat er precies uit
-risico van leegstand; hoe kan ruimte zo optímaal mogelijk benut worden.
-welke beheersmaatregelen worden gehanteerd.
Afgesproken wordt dat mevrouw Vermaas zich nog verder over dit onderwerp zal buigen.
13. Rondwaag
Ten behoeve van het vaststellen van een vergaderschema voor 2018-2019 zal de secretaris eerst de data
voorleggen aan de controller. Bedoeling is wel in de volgende vergadering de data vast te stellen

Mevrouw Vermaas wijst op de komende vacature voorzitterbij de Stichting §amenwerkinpseholen
Voonre-Putten en wil graag bt dit punt op de agenda van die RvT naar voren geschoven wordt,,zodat zii
ook bij de beraadslaghgerlover dit punt aaawezig kan zijn:

14. Sluititrg

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vootzitts de vergadering
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