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VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR 11 JANUARI 2018 

 

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 ter plekke opgesteld.  

 

2. Vertrouwelijk gedeelte 

a. Personele zaken 

Zie vertrouwelijk verslag. 

b. Zorgleerlingen 

Zie vertrouwelijk verslag. 

 

3. Verslag en actielijst 7 december 2017 

Verslag 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Actielijst 

De actielijst wordt besproken en zal dienovereenkomstig worden aangepast (zie hieronder).  

 

4. Besluitvorming ingediende beleidsstukken  

a. Begrijpend lezen 

Opgemerkt wordt dat in voorliggend beleidsstuk een besluit ontbreekt ten aanzien van hetgeen 

onderzocht gaat worden. Willeke Lageweg zal hierover contact opnemen met Hans de Looze.  

 

b. Excellente scholen 

De vraag rijst of het predicaat excellente scholen inmiddels niet is achterhaald nu er steeds meer 

excellente scholen komen. Ook ontbreekt in het beleidsstuk de visie van PRIMOvpr hierop. Daarnaast 

rijst de vraag wat dit betekent voor de werkdruk. Hierover zal met de directeuren worden gesproken.  

 

c. Sollicitatietraject nieuwe directeur Het Palet & De Hoorn 

Er is een voorstel van Marjanne Mak ontvangen ten aanzien van de werving.  
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Willeke Lageweg en Ingrid van Doesburg zullen dit deze week met Elke Naudts bespreken, waarna 

hierover uiterlijk maandag of dinsdag een besluit zal worden genomen.  

 

d. Formalisatie besluiten met derden uit het CDO  

Voor het afgeven van vaste contracten aan externe leerkrachten wordt maatwerkbeleid voorgesteld. 

Hiervoor zijn vier voorwaarden afgesproken, die in overleg met de directeuren zijn opgesteld, te weten: 

1) een proefles of observatie; 2) een gesprek met minimaal twee directeuren; 3) een recente positieve 

beoordeling en 4) minimaal één positieve referentie.  

 

5. Klachten 

Er zijn geen klachten ontvangen.  

Wel was er voor de kerstvakantie een incident op de Wateringe. Naar aanleiding hiervan is nader 

gekeken naar het beleid omtrent de vrijwillige ouderbijdrage en is actief met school en gemeente in 

gesprek gegaan om te kijken op welke wijze beter kan worden samengewerkt met de buurtkamer. 

 

6. Voortgang lopende zaken 

a. Kwaliteitsbeleid 

In de volgende week te houden bijeenkomst zal het kwaliteitsbeleid worden gekoppeld aan WMK. In 

dit licht zal het stuk van Hans de Looze nader worden bekeken. Dan zal ook een doorstart worden 

gemaakt met de koppeling aan het strategisch beleidsplan.  

 

b. Schoonmaak 

Voor de kerstvakantie heeft een gesprek plaatsgevonden met Hago en Anculus over de schoonmaak. 

Afgesproken is dat de basis goed moet worden. Dat kan alleen worden bereikt door contact tussen de 

objectleider en de leidinggevenden van de scholen. Zij zullen dan ook met elkaar in gesprek gaan. 

Hiervan zullen verslagen worden gemaakt, die aan Willeke Lageweg zullen worden gegeven. Op 

maandag 22 januari a.s. vindt met Hago een vervolggesprek plaats.  

 

c. Schoolbegrotingen  

Ingrid van Doesburg heeft hierover een aantal vragen aan Mariska Wielemaker gesteld. Deze zijn nog 

niet beantwoord. De begrotingen dienen nu echter zo spoedig mogelijk te worden vastgesteld en naar 

de scholen te worden gestuurd. Derhalve dient het gesprek hierover, dat afgelopen dinsdag 

onverwachts is uitgevallen, met spoed te worden ingepland.  

 

d. Bestuurlijk overleg 

- Met de gezamenlijke besturen is het contract van het CED omtrent de vertrouwenspersoon en de 

privacywetgeving besproken. Besloten is dit contract te ondertekenen. Daarna zal worden 

overgegaan tot implementatie daarvan.  

- Besloten is eind februari de gesprekken over de VPR Academy op te starten. Hans de Looze zal dit 

oppakken.  

- Gesproken is over kwaliteit. Alle besturen blijken met WMK te werken. Hierdoor zou de bestuurlijke 

samenwerking ook ingezet kunnen worden voor het samenstellen van een intern auditteam.  

- Ingrid van Doesburg heeft in het bestuurlijk overleg haar zorgen neergelegd over het ontbreken van 

transparantie ten aanzien van het inzetten van leerkrachten door de VPR-pool. Daarnaast is 

besloten de VPR-pool onder de verantwoordelijkheid van Martijn de Haas te laten vallen. Martijn 

zal tevens de juridische entiteit van de VPR-pool bekijken.  

- Er zijn 14 aanmeldingen ontvangen voor het loopbaanevenement. Maarten Groeneveld zal hierbij 

namens de gezamenlijke besturen aanwezig zijn.  
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- Begin maart vindt er een tweedaagse met de gezamenlijke besturen plaats. 

- Henk de Kock en Maarten Groeneveld zullen namens de gezamenlijke besturen kijken naar de 

mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor het verlagen van de werkdruk in de scholen. Het 

Ministerie van OCW heeft hiervoor een bedrag van € 8.000,00 per bestuur beschikbaar gesteld.  

- Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de besturen gezamenlijk het jaar openen. Geprobeerd 

wordt om een werkgroep samen te stellen ten einde hieraan vorm te geven.   

- Willeke Lageweg wordt gevraagd om een notitie te maken met Voorne Putten Werkt over de inzet 

van mensen in het kader van de participatiewetgeving om te bekijken of daar meer taken kunnen 

worden neergelegd.  

- De agenda van de VPR-pool is gelijk getrokken met de HRM-agenda. Nu dienen de randvoorwaarden 

op orde te worden gebracht. Tevens dient een doorsteek naar de onderwijsplannen te worden 

gerealiseerd. Hieraan zal door Martijn de Haas, Maarten Groeneveld en Ingrid van Doesburg vorm 

worden gegeven.  

- Gewerkt wordt aan een evaluatienotitie over de taalklas. Hierover dient voor de gemeenteraads-

verkiezingen een besluit te worden genomen.  

 

e. Bestuurlijk jaarplan 

Het bestuurlijk jaarplan zal door Ingrid van Doesburg en Willeke Lageweg worden bijgewerkt en als 

bijlage aan dit verslag worden toegevoegd.  

De ontwikkelagenda zal aan het einde van het jaar worden geëvalueerd.  

 

7. Mededelingen en rondvraag  

- De uitslag van de personeelstevredenheidenquête is ontvangen. Over de gehele lijn is de 

waardering beter dan in 2014. Wel zijn er een aantal aandachtspunten. Deze zullen nader worden 

bekeken en besproken.  

- De nieuwjaarsbijeenkomst was geslaagd. Ingrid van Doesburg bedankt Willeke Lageweg en Elke 

Naudts voor hun inzet hiervoor. Over de opkomst en het enthousiasme is men tevreden. Wel is er 

de ambitie om de volgende keer meer mensen te bereiken. Hierop zal met de directies en de 

werkgroep personeel worden gereflecteerd.  

- Op het kerstpakket zijn bijzonder positieve reacties ontvangen. Complimenten worden gegeven aan 

het team voor het meedenken hierover.  

- Willeke Lageweg is benaderd door een directeur pleegzorg met de vraag of er een 

informatiebijeenkomst op een van onze scholen mag worden georganiseerd om pleegouders te 

werven. Ingrid van Doesburg stelt daarop voor om een avond voor de gehele regio te organiseren 

en deze op het bestuurskantoor te laten plaatsvinden. Kindkracht zou hierin een rol kunnen spelen.  

- Op 1 februari a.s. vindt een bijeenkomst plaats voor de administratief medewerkers van onze 

scholen. Zij zullen dan worden bijgepraat over allerlei ontwikkelingen. Ook mogen zij onderwerpen 

aandragen. Doel is om verbinding te verkrijgen tussen hen en het bestuurskantoor.  

- Het CvB-overleg van 1 februari is verzet naar 2 februari als gevolg van een ingelaste RvT-vergadering 

van Kindkracht.  

- Willeke Lageweg zal contact opnemen met Ineke Peters van Anculus over de mobiele telefonie-

contracten, die aflopen. 

 

8. Sluiting 

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

 

Nr. Actie Wie Gereed 

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

Willeke Lageweg zal 
hierover contact 
opnemen met Elke 
Naudts 

 

2 Verspreiding handboek Personeel. Hoort bij het Veiligheids- 
en Integriteitsplan. 

Elke Naudts 31 oktober 2017 

3 Inventariseren meubilair per locatie. 
Beheer meubilair. 

Swen Boelen 
Willeke Lageweg 

30 maart 2018 
 

4 Actualiseren kwaliteitsbeleid. Hans Boelen en Hans de 
Looze 

1 april 2018 

5 Vaststellen beleid ten aanzien van functieomschrijvingen 
directeuren en inschaling. 

Ingrid van Doesburg en 
Willeke Lageweg 

maart/april 2018 

6 Functiebouwwerk herzien. Willeke Lageweg mei 2018 

7 Met Ineke Peters bespreken of er nog een offerte voor het 
starten van het netwerkbeheer op school dient te worden 
aangevraagd. 

Willeke Lageweg 25 oktober 2017 

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

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

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

Ingrid van Doesburg en 
Willeke Lageweg  

 

11 Met Hans de Looze zal contact worden opgenomen over 
het in het beleidsstuk begrijpend lezen ontbrekende besluit 
ten aanzien van hetgeen onderzocht gaat worden.  

Willeke Lageweg  

12 Bespreken voorstel advertentie nieuwe directeur Het Palet. Ingrid van Doesburg, 
Willeke Lageweg en Elke 
Naudts 

16 januari 2018 

13 Opstarten gesprekken VPR Academy. Hans de Looze 28 februari 2018 

14 Opstellen stuk met Voorne Putten Werkt over inzet in het 
kader van de participatiewetgeving. 

Willeke Lageweg  

15 Realiseren doorsteek VPR-pool – onderwijsplannen. Ingrid van Doesburg, 
Martijn de Haas en 
Maarten Groeneveld 

 

16 Opstellen evaluatienotitie taalklas. Willeke Lageweg  

17 Evalueren ontwikkelagenda. Ingrid van Doesburg en 
Willeke Lageweg 

31 december 2018 

18 Reflecteren op nieuwjaarsbijeenkomst met directies en 
werkgroep personeel. 

Ingrid van Doesburg en 
Willeke Lageweg 

 

19 Aflopende mobiele telefonie-contracten bespreken met 
Ineke Peters  

Willeke Lageweg   
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BESLUITENLIJST 

 

Datum Besluit 

11-01-2018 Ondertekenen contract CED omtrent vertrouwenspersoon en privacywetgeving. 

 

 

 

 


