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VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR 5 OKTOBER 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 

Aan de agenda worden toegevoegd: 

- agendapunt 6 i: Werkkostenregeling 

- agendapunt 8 h: Zwemprotocol   

- agendapunt 8 i: Uitgangspunten begroting   

Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en rondvraag 

Mededelingen 

Leerlingtelling 2017 

De eerste versie van de leerlingentelling laat een lichte stijging zien. Op enkele scholen wijkt het aantal 

leerlingen af van de prognose. De definitieve cijfers zijn per 14 oktober 2017 beschikbaar.  

Rondvraag 

Niets te melden. 

 

3. Vertrouwelijk gedeelte 

a. Personele zaken 

Zie vertrouwelijk verslag. 

b. Zorgleerlingen 

Zie vertrouwelijk verslag. 

 

4. Verslag en actielijst 14 september 2017 

Verslag 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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5. Ingekomen stukken 

-  Brief inzake opheffingsnorm Oudehoorn. Ingrid van Doesburg zal hierop reageren. 

-  Brief Geschillencommissie inzake klacht Het Palet inhoudende een bevestiging van het verzoek om 

de klacht nog even aan te houden. Verwacht wordt dat de Geschillencommissie volgende week in 

een brief zal berichten dat de klacht is opgelost. 

 

6. Besluitvorming ingediende beleidsstukken 

a. Vervolg analyse begroting 2017 

Zowel de informatie over de validiteit van de inhoud van het memo van augustus jl. over de begroting 

2017 als de bevestiging ten aanzien van het opvolgen van alle adviezen van de accountant worden nog 

afgewacht. 

 

b. Bestuursrapportage inclusief marap tot en met augustus 

Ontvangen is de bestuursrapportage tot en met september. Een en ander ziet er veelbelovend uit. 
Ingrid van Doesburg zal aan Mariska Wielemaker vragen om in de rapportage de loonkosten tot en met 
september te verwerken. Daarnaast zal het voortschrijdend jaargemiddelde worden opgenomen 
evenals voor de Raad van Toezicht interessante informatie. 
 
c. Risicomanagement rapportage over eerste halfjaar 
Hierop is nog geen vervolg ontvangen. Ingrid van Doesburg zal hierover contact opnemen met Mariska 
Wielemaker. 
 
d. Voorstel inzake arbodienstverlening 
Van Jorunn van den Broek is voorliggend voorstel ontvangen. Willeke Lageweg geeft hierop een korte 
toelichting. In dit besluitvormingsproces moet de KGMR worden betrokken. Het punt is komende 
maandagavond op de agenda van de KGMR-vergadering opgenomen.    
Willeke Lageweg vraagt na of er sprake is van een meervoudige of enkelvoudige onderhandse 
aanbesteding.  
 
e. Sleutelbeheer 
De scholen zijn nu uitgerust met gecertificeerde sloten. Er ontstaan regelmatig problemen indien 
nieuwe sleutels moeten worden bijbesteld daar de bijbehorende certificaten vaak niet meer zijn terug 
te vinden. Anculus B.V. is met het idee gekomen om met digitale sleutels te gaan werken en heeft dit 
in bijgevoegd document nader uitgewerkt. Alle scholen krijgen daarbij een nieuw slot met sleutels, die 
op afstand kunnen worden beheerd. De financiering daarvan kan worden ondergebracht in de MOP. 
Daarbij dient eveneens te worden geïnvesteerd in een eenmalig adviesproject van 36 uur tegen een 
uurtarief van € 85,00 exclusief BTW. Deze kosten zouden kunnen worden voldaan uit het achterstallig 
onderhoudsbeheer. Bekeken zal worden of andere besturen aan dit project willen deelnemen zodat 
deze kosten kunnen worden gedeeld. 
Met voorliggend voorstel wordt akkoord gegaan. 
 
f. Sourceware 
Ter tafel ligt een voorstel voor afname van een Sourceware Bronze contract en een strippenkaart. Een 
en ander is met Ineke Peters van Anculus B.V. en Marcel Stolk van Emjee besproken. Geconstateerd is 
dat sprake is van achterstallig onderhoud. Dit brengt extra kosten met zich. Er wordt bekeken of met 
één partij in zee kan worden gegaan voor bijvoorbeeld één jaar om tijd te verkrijgen voor nader 
onderzoek of dat er nog een offerte moet worden aangevraagd, zoals voorgesteld door Emjee gezien 
het hoge uurtarief in voorliggende offerte.  Willeke Lageweg zal een en ander met Ineke Peters 
bespreken. 
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g. Vakantierooster 2018-2019 
Gewacht wordt met vaststelling daarvan totdat de gezamenlijke besturen op Voorne-Putten en 
Rozenburg het rooster voor schooljaar 2018-2019 definitief hebben vastgesteld.  
 
h. Onderwijsassistenten 
Vanuit het veld is aan Antoinette de Rooij gevraagd om onderwijsassistenten een vaste aanstelling te 
geven. Op verzoek van Willeke Lageweg heeft Antoinette de Rooij een overzicht gemaakt van de vaste 
en tijdelijke aanstellingen. Daaruit blijkt dat een groot aantal assistenten al meerdere tijdelijke 
contracten heeft gehad en derhalve in aanmerking zou komen voor een vaste aanstelling. Met het oog 
op de formatie zal Willeke Lageweg het overzicht nader bespreken met Antoinette de Rooij. 
 
i. Werkkostenregeling 
Willeke Lageweg werkt met Martijn de Haas aan het aanpassen van de werkkostenregeling. Streven is 
rond 1 november a.s. een voorstel gereed te hebben. 
 
 
7. Klachten 
Afhandeling klacht inzake OBS Het Palet 
Gewacht wordt op de brief van de Onderwijsgeschillencommissie, waarin wordt bevestigd dat deze 
klacht is opgelost. 
Er zijn geen nieuwe klachten ontvangen. 
Een drietal pre-klachten zijn door Willeke Lageweg afgehandeld. 
 
 
8. Bespreking voortgang projecten en overige acties 
a. Voortgang inhoud en planning werkgroepen 
Zie agendapunt 4 Actielijst. 
 
b. Voortgang kwaliteitsbeleid 
Zie agendapunt 4 Actielijst. 
 
c. Voortgang Primocademy 3.0 
De nieuwe werktitel luidt: Academy. 
Eergisteren heeft de werkgroep vergaderd. Op verzoek van de werkgroepleden heeft Ingrid van 
Doesburg de andere bestuurders gevraagd of zij iets voelen voor een interactieve leeromgeving. Daar 
blijken zij zeer open voor te staan. Hierop zal dan ook in het volgende werkgroepoverleg worden 
teruggekomen. In dit licht is aan de werkgroep gevraagd om even pas op de plaats te maken met de 
voortgang van het geheel. 
 
d. Ontwikkeling kweekvijvertraject 
Zie agendapunt 4 Actielijst. 
 
e. Evaluatiegesprek Emjee inzake dienstverlening 
Met Emjee heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Over de dienstverlening van Emjee is 
PRIMOvpr zeer tevreden. Uit het gesprek zijn drie acties voortgekomen, te weten: 1) Willeke Lageweg 
zal ervoor zorgen dat de internetsnelheid wordt gecontroleerd, 2) er zal een training op het gebied van 
technische kennis worden georganiseerd voor de ICT-coördinatoren, waarbij een koppeling zal worden 
gelegd naar de ICT-ambassadeurs en 3) Willeke Lageweg zal met Ineke Peters het contract van SwitchIT 
doornemen ten aanzien van de BIOS-instellingen van door hen geleverde apparatuur. 
Afgesproken is jaarlijks een evaluatiegesprek met Emjee te voeren. 
Geïnventariseerd zal worden welke computerklussen op het bestuurskantoor moeten worden 
opgelost. Aan Emjee zal gevraagd worden om deze uit te voeren. 
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f. Status voorstel werkgroep ICT inzake opening nieuw schooljaar 
Hierover zal in de vergaderingen tussen de vier werkgroepen nader worden gesproken. 
 
g. Opvolging adviezen accountant 
Zie agendapunt 6.a. 
 
h. Zwemprotocol 
Een leerkracht heeft aangegeven niet met een groep leerlingen te willen gaan zwemmen ondanks dat 
de MR van de betreffende school met het zwemprotocol heeft ingestemd. Met deze leerkracht zal in 
gesprek worden gegaan om duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van deze opstelling. 
 
i. Uitgangspunten begroting 
In het koffieoverleg zal worden afgesproken welke uitgangspunten dienen te worden gehanteerd en 
welk tijdpad dient te worden gevolgd bij het opstellen van de begroting 2018. 
 
 
9. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt het overleg afgesloten. 
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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 

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 



6 
 

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 

05-10-2017 Met het voorstel van Anculus betreffende het sleutelbeheer wordt akkoord gegaan. 

05-10-2017 Enkelvoudige onderhands aanbesteden update computernetwerken. 

05-10-2017 Jaarlijks zal een evaluatiegesprek met Emjee worden gevoerd. 

 

 

 

 


