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VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR 7 DECEMBER 2017 

 

Aanwezig:  Ingrid van Doesburg (voorzitter) 

Willeke Lageweg (bestuursmanager) 

Myrna Vleugel (notulist) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Opening 

Ingrid van Doesburg opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er zijn geen toehoorders aanwezig. 

Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen en rondvraag 

Mededelingen 

- In november heeft er geen formele CvB-vergadering plaatsgevonden. Tijdens een informeel overleg 

tussen Ingrid van Doesburg en Willeke Lageweg op 3 november jl. zijn de volgende zaken aan de 

orde gekomen: 

 i. Procedure en uitgangspunten werving nieuwe directeur Het Palet 

 ii. Klankbordbijeenkomst leerkrachten 16 november 2017 

 iii. Behandeling klacht inzake OBS De Brandaris 

 iv. Kantoortraining Parnassys 

 v. Voortgang kadernota begroting 

 vi. Acties naar aanleiding van wethoudersoverleg 2 november 2017 

 vii. Ontwikkeling Onderwijskantoor De Cirkel tot shared service center (n.a.v. overleg besturen d.d. 

2 november 2017) 

- De accountant heeft de managementletter nog niet aangeleverd. Er is navraag gedaan naar de 

hoofdzaken uit de managementletter. Deze zijn besproken in de RvT-vergadering van 6 december 

2017. 

- De jury heeft een besluit genomen over de toekenning van de Hendrik Feenstraprijs in 2017. De 

uitreiking wordt georganiseerd door Willeke Lageweg, die dit nader toelicht, en zal plaatsvinden op 

woensdag 13 december a.s. om 11.15 uur door Ingrid van Doesburg. Hendrik Feenstra zal hierover 

worden geïnformeerd.  

Rondvraag 

Niets te melden. 
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3. Vertrouwelijk gedeelte 

a. Voordrachten incidentele beloningen 

Zie vertrouwelijk verslag. 

b. Personele zaken 

Zie vertrouwelijk verslag. 

b. Zorgleerlingen 

Zie vertrouwelijk verslag. 

 

4. Verslag en actielijst 5 oktober 2017 

Verslag 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Actielijst 
Hiernaar zal volgende week worden gekeken. 

 

5. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

6. Besluitvorming ingediende beleidsstukken 

a. Voorstel formatie en mobiliteit 2018-2019 

De werkgroep Personeel is met het voorstel akkoord gegaan. Afgelopen maandag is dit met Sylvain 

Bogerd en Elke Naudts besproken. Elke Naudts zal hierover een nieuwsbrief opstellen. 

De data uit het voorstel zullen in de agenda van het CDO worden opgenomen. 

Het voorstel wordt, met complimenten aan alle betrokkenen, door het bestuur vastgesteld. 

 

b. Voorstel ARBO-dienstverlening 

Het voorstel wordt vastgesteld. 

Morgen vindt een gesprek plaats met Jorunn van de Broek over de overdacht aan de nieuwe aanbieder. 

Gepleit wordt voor een goede check op de aansluiting met Raet.   

 

c. Definitief vaststellen risicoanalyse 

De risicoanalyse wordt, met complimenten aan de door Mariska Wielemaker hieromtrent uitgevoerde 

werkzaamheden, definitief vastgesteld. 

 

d. Vaststellen begroting 2018-2021 

De begroting 2018-2021 wordt hierbij definitief vastgesteld. 

Opgemerkt wordt dat Mariska Wielemaker hierop in de vergadering van de Raad van Toezicht van 6 

december jl. een toelichting gegeven, hetgeen door de leden werd gewaardeerd. 

 

e. Definitief vakantierooster 2018-2019 

Het rooster is in de gezamenlijke bestuursvergadering besproken en vastgesteld overeenkomstig het 

voorstel van FOKOR. 

 

f. Voorstel Werkkostenregeling 2018 

De werkkostenregeling maakt onderdeel uit van de Aanpassing arbeidsvoorwaarden. In voorliggend 

voorstel heeft Maarten Groeneveld de laatste opmerkingen verwerkt. Floréo heeft inmiddels laten 

weten zich te zullen aansluiten. 

Het voorstel is besproken in de werkgroep HRM.  Na aansluiting van VCO De Kring in februari zal het 

voorstel worden uitgedragen. Het budget gaat in 2018 in als een tijdelijke regeling. In de werkgroep 

Personeel is overeengekomen om het budget aan de medewerker te geven en de regie daarvan bij hen 
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neer te leggen. Het voorstel werkkostenregeling 2018 wordt hierbij door het bestuur aangenomen. 

Komende maandagavond zal het in de KGMR worden behandeld. Elke Naudts zal de regeling door 

middel van een nieuwsbrief bekend maken en daarin voorstellen doen omtrent vitaliteit. 

Daarnaast ligt er een voorstel om de uitruilregeling reiskosten woon-werkverkeer om te draaien. 

Daarbij dient een medewerker aan te geven dat hij hieraan niet wil meedoen als hij dat niet wil in 

tegenstelling tot hetgeen nu het geval is. 

Besloten wordt met HRM de attentieregelingen van de diverse besturen te bekijken om te proberen 

hierin gezamenlijk op één lijn te komen met ingang van het nieuwe schooljaar. 

 

g. Voorstel digitale personeelsdossiers + h. Maatregelen rondom VOG's 

Het voorstel zal ter instemming aan de personeelsgeleding van de KGMR worden voorgelegd. 

Opgemerkt wordt dat de intakeprocedure zal worden aangescherpt ten aanzien van diploma's en 

VOG's. Een en ander zal over twee weken in de werkgroep Personeelsbeleid worden besproken. 

Daarnaast zal HRM in het eerste kwartaal van 2018 alle medewerkers uitnodigen om hun originele 

diploma's op het bestuurskantoor te laten zien. 

 

i. Voorstel CED inzake vertrouwenspersoon en functionaris gegevensbewaking 

Willeke Lageweg heeft het voorstel bekeken en merkt op dat hiermee veel geld is gemoeid. Er is 

hiervoor echter ook al geld gereserveerd. 

De huidige vertrouwenspersoon stopt per 1 januari a.s. Derhalve dient er een nieuwe 

vertrouwenspersoon te worden aangesteld. Een voorstel hiertoe zal aan de KGMR moeten worden 

voorgelegd. 

Voor wat betreft de offerte begeleiding AVG wetgeving wordt opgemerkt, dat straks strikter zal worden 

gehandhaafd. Gisteren is afgesproken te starten met stap 3: het bestuurlijk traject. Er zal gezocht 

moeten worden naar een security officer. Deze zal voor het eerste jaar gezamenlijk met Maarten 

Groeneveld en Menno van Riel worden aangesteld. Aan de directeuren zal gevraagd worden hierover 

mee te denken. 

Jorunn van den Broek wordt preventiemedewerker in het kader van de ARBO-dienstverlening. 

  

7. Klachten 

a. Afhandeling klacht Brandaris 

Er zijn twee klachten ontvangen. Beide klachten zijn afgehandeld. 

 

8. Bespreking voortgang projecten en overige acties 

a. Voortgang kwaliteitsbeleid 

Willeke Lageweg zal Ingrid van Doesburg later informeren over de stand van zaken. 

b. Ontwikkelingen kweekvijvertraject 

Punt blijft op actielijst staan. 

c. Nieuwjaarsreceptie 

Elke Naudts heeft een opzet gemaakt voor de nieuwjaarsreceptie en geeft hierop een toelichting. De 

werkgroep was enthousiast, met name over het statische en het niet-statische aspect (beweging). 

Ingrid van Doesburg pleit echter voor een consistente lijn naar aanleiding van de openingsbijeenkomst 

over omdenken en stelt voor het programma te beperken tot één hoofdthema met een brug naar het 

leerlingencongres. Indien echter besloten wordt het programma niet te wijzigen, dan dient in de 

uitnodiging duidelijk te worden aangegeven dat het iedereen vrij staat om al dan niet aan het 

programma deel te nemen. Besloten wordt dat Willeke Lageweg enkele directeuren zal vragen hoe zij 

tegenover het niet-statische aspect van het programma staan.   
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d. Ontwikkeling VPR-pool 

Jorunn van den Broek maakt zich zorgen over de afstemming. Er is weinig overzicht en er gaan dingen 

niet goed. Willeke Lageweg en Jorunn van den Broek zullen dit nader gaan bespreken. Bekeken zal 

worden op welke wijze PRIMOvpr hierop grip kan houden.   

e. Ontwikkeling leerlingaantallen 

Mariska Wielemaker zal een analyse maken van hetgeen de gesprekken ten aanzien van de 

leerlingaantallen hebben opgeleverd. 

f. Tussentijdse stand van zaken bestuurlijk jaarplan 

Omwille van de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar het volgende overleg. 

 

9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt het overleg afgesloten. 

 

 

ACTIELIJST 

 

Nr. Actie Wie Gereed 

1 Inplannen workshop met Ad Spelt en bestuurskantoor over 
indeling (versiebeheer en vervuiling) van Office  en 
vervolgstappen cursus Office alsmede een uur voor het 
opschonen van de bestanden. 

Willeke Lageweg December 2017 

2 Mariska Wielemaker vragen wanneer informatie 
omtrent validiteit inhoud memo inzake begroting 2017 
kan worden verwacht. 

Willeke Lageweg 24 oktober 2017 

3 HRM zal volgende week wijzigingen plan begeleiding jonge 
leerkrachten bekijken.  

HRM 31 oktober 2017 

4 Bekijken opmerkingen directeuren over procedure 
mediacontacten bij dreiging. Wordt gekoppeld aan 
Veiligheidsplan. 

Elke Naudts  

5 Contact opnemen met Elke Naudts over het structureren 
van de overleggen van de werkgroepen Communicatie, 
Communicatie-coördinatoren, ICT-ambassadeurs en de 
informele ICT-groep. 

Willeke Lageweg 31 oktober 2017 

6 Met Natasja v.d. Weg zal een afspraak worden gemaakt 
over werkgroep ICT-ambassadeurs. 

Willeke Lageweg 14 oktober 2017 

7 Verspreiding handboek Personeel bespreken met Elke 
Naudts. Het Veiligheids- en Integriteitsplan zal op dezelfde 
manier worden verspreid. 

Willeke Lageweg 31 oktober 2017 

8 Inventariseren meubilair per locatie en nadenken over 
beheer daarvan. 

Willeke Lageweg en 
Myrna Vleugel 

december 2017 

9 Actualiseren kwaliteitsbeleid. Hans Boelen en Hans de 
Looze 

1 november 2017 

10 Bekijken functieomschrijvingen directeuren en inschaling. Ingrid van Doesburg en 
Willeke Lageweg 

maart/april 2018 

11 Functiebouwwerk herzien. Willeke Lageweg mei 2018 

12 Navragen bij Mariska Wielemaker of alle adviezen van de 
accountant zijn opgevolgd. 

Willeke Lageweg 31 oktober 2017 
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13 Mariska Wielemaker zal gevraagd worden om de 
loonkosten en het voortschrijdend jaargemiddelde in de 
bestuursrapportage op te nemen. 

Ingrid van Doesburg  

14 Informeren naar de risicomanagementrapportage. Ingrid van Doesburg  

15 Bekijken of arbodienstverlening enkelvoudig of meervoudig 
onderhands moet worden aanbesteed. 

Willeke Lageweg 14 oktober 2017 

16 Uitzoeken of andere schoolbesturen willen aansluiten bij 
het adviesproject sleutelbeheer. 

Ingrid van Doesburg  

17 Met Ineke Peters bespreken of er nog een offerte voor het 
updaten van de netwerken op school dient te worden 
aangevraagd. 

Willeke Lageweg 25 oktober 2017 

18 Bespreken overzicht van vaste en tijdelijke aanstellingen 
onderwijsassistenten met Antoinette de Rooij. 

Willeke Lageweg 25 oktober 2017 

19 Aanpassen werkkostenregeling. Willeke Lageweg 1 november 2017 

20 Laten controleren van de internetsnelheid. Willeke Lageweg 1 november 2017 

21 Verzorgen training technische kennis ICT-coördinatoren. Willeke Lageweg 1 december 2017 

22 Bespreken contract SwitchIT met Ineke Peters ten aanzien 
van BIOS-instellingen geleverde apparatuur. 

Willeke Lageweg 1 november 2017 

23 Inventariseren computerklussen bestuurskantoor. Willeke Lageweg 24 oktober 2017 

24 Gesprek aangaan met leerkracht zwemles. Willeke Lageweg 1 november 2017 

25 Bespreken uitgangspunten en tijdpad begroting met 
betreffende medewerkers bestuurskantoor. 

Willeke Lageweg 14 oktober 2017 

26 Uitwerken en inkaderen aanbevelingen CDO opstart 
kweekvijvertraject en bekijken op welke wijze kweekvijver 
kan worden neergezet.  

Ingrid van Doesburg en 
Willeke Lageweg  

 

 

 

BESLUITENLIJST 

 

Datum Besluit 

07-12-2017 Voorstel formatie en mobiliteit 2018-2019 wordt vastgesteld. 

07-12-2017 Voorstel ARBO-dienstverlening wordt vastgesteld. 

07-12-2017 Risicoanalyse wordt vastgesteld.  

07-12-2017 Begroting 2018-2021 wordt vastgesteld. 

07-12-2017 Voorstel Werkkostenregeling 2018 wordt aangenomen.  

 

 

 

 


