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BESLUITENLIJST CMR 
Datum 16 november 2020, via Teams 
Aanwezigen Bas Leushuis (voorzitter) Daphne Vaneker (secretaris), Lynn Busschers Tom Gevers, 

Ria Grunder, Wendie Klieverik, Marieke Langkamp (deels) Martin Meulenbeld, Nathasja 
Otter, Wout Rorink, Bertil Velthuis, Marjan Weekhout (rector), Silvia Nolten (notuliste), 
Corné Luijkx (ter toelichting)  

Afwezig Sajida Zaimi, Sofia Belluci 
  
1 Opening, mededelingen 

 
 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De Heimiddag van 30 november is geannuleerd. De 
Heimiddag van 15 maart die belegd is voor medewerkers wordt gewijzigd in een bijeenkomst voor alle 
leden. De geagendeerde onderwerpen worden doorgeschoven.  
 

 

2 Verslag van vergadering d.d. 21 september 2020 
 

 

Actiepunten van Marjan: 
Samenvoegen kleine vakken is ingebracht in schoolbreed overleg Thij/Lyceumstraat. Prioriteit op 
actielijsten is niet overal gelijk gebleven. 
Scenario’s: locaties zijn meegenomen.  
Bas: scenario’s zijn voor ouders soms moeilijk te doorgronden door verschillen op de locaties. 
Extra vak of vak op hoger niveau: gevraagd aan directeuren om het mee te nemen naar de locatie.  
Bewaartermijn examens: Eefje zorgt daarvoor en zorgt dat het meegenomen wordt in protocollen, het 
is goed dat docenten op de hoogte zijn. 
ACTIE WHM: vraagt nogmaals na bij Eefje. 
Omvang werkgroep bevorderingsrichtlijn: De groep is uitgebreid met bovenbouw collega’s. 
Stimuleren stapelaars: alle opleidingen kijken naar continuïteit in krimpende regio. Kijken wat de beste 
route is voor de leerling en niet naar belang van de scholen. De route en timing hebben effect op 
welslagen van leerling.  
Algemene vragen: 
-Wordt er naar de lb-competenties gekeken als er gestart wordt in een lc-traject? Het lijkt of niet altijd  
alle lb-competenties zijn vastgesteld.  
Marjan: morgen praat de DR over professionalisering. Er is vaststaand beleid (Rosalie Metgod heeft 
afspraken samengebracht) maar vraag is of huidig beleid nog voldoet. Als goed beoordeelde lb-
competenties zijn voorwaarde voor start lc-traject. 
-Er zijn geen vacatures binnen ld, dan zouden mensen dus niet kunnen doorstromen. 
Marjan: Door de drempelloze doorstroom lb-lc bij aanvang van de functiemix en een (gedeeltelijke) 
doorstroom door de CAO 2014-2015 voor 1e graders, zijn er op locaties wat pijnpunten. Er zit weinig 
doorstroom als je kijkt naar natuurlijk verloop, er zijn veel mensen ingestroomd in de lc-functies en er 
is een beperkt aantal vacatures voor ld’ers. Huidig beleid is gebaseerd op kansengelijkheid. 
Martin: vindt belangrijk dat er een evaluatie plaats vindt, dat er gekeken wordt of mensen voldoen die 
zijn doorgestroomd. Marjan: dat is zaak tussen leidinggevende en collega individueel. Mensen kunnen 
worden teruggebracht naar lb als er een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. Daphne: geeft 
aan het ondoorzichtig te vinden en vraagt om inzicht. 
ACTIE WHM: deelt de stukken met leden link naar documenten functiemix. 
De laatste versie functiemix 2020 wordt z.s.m. toegevoegd. (NB: de DR heeft zich gebogen over de 
documenten betreffende loopbaanbeleid, huidige documenten worden geactualiseerd en opgenomen in 
een nieuwe document: professionalisering en loopbaanbeleid TCC). 
AFSPRAAK: als er vragen leven over loopbaanbeleid kunnen deze naar Daphne gestuurd worden. Zij 
zal de vragen verzamelen. Onderwerp zou genoteerd kunnen worden voor de heimiddag van 15-3-21. 
 
Examens: de laatste stand van zaken is door Marjan gedeeld op intranet TCC. Het ministerie komt met 
meer informatie voor de Kerstvakantie. 
 
Besluitenlijst vastgesteld. 

 

3 Ter instemming 
 

 

Corné sluit aan voor een toelichting op financiële zaken a.h.v. PowerPoint 
Begroting TCC 

 

https://stichtingcarmelcollege.sharepoint.com/sites/TCC-CMR/Gedeelde%20documenten/General/Documenten/personeelszaken
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-Door de corona-maatregelingen zijn er veel wijzigingen. Er zijn aanvullende gelden maar ook 
bijzondere extra kosten die niet voorzien waren.  
-4746 leerlingen 50 minder dan gedacht; er zijn meer leerlingen uitgestroomd door goede 
examenresultaten.  
-Passend onderwijs, er zal de komende jaren een bezuinigingsoperatie plaats vinden. Vanaf 2023 zijn 
er structureel minder middelen. In 2021 en 2022 nog meer baten door herverdeling gelden 
samenwerkingsverband. De middelen die door het afbouwen van Maatwerkklas vrijkomen zullen breed 
worden verdeeld.  
-Er is meer zorg vanuit de overheid voor leerlingen. Er zijn aanvullende coronagelden beschikbaar voor 
de locaties. Wijze van inzet wordt door locatie zelf bepaald.  
-Bertil uit zijn zorgen over de ondersteuning van leerlingen nu de Maatwerkklas wordt afgebouwd en 
ondersteuning in de klaslokalen gerealiseerd dient te worden. De gelden blijven beschikbaar om 
leerlingen te ondersteunen maar ze worden op een ander manier ingezet. Passend onderwijs is onlangs 
besproken in een adjunctenbijeenkomst. Afspraak was dat het ondersteuningsteam de docenten 
zouden meenemen. Nu blijkt dat elke locatie ondersteuning anders heeft ingericht. Het 
ondersteuningsplatform gaat met de locaties de ideeën bij elkaar brengen en zoekt de samenwerking 
op. Er is nog geen tijdspad beschikbaar.   
ACTIE WHM: vraagt het ondersteuningsplatform erop toe te zien dat de expertise in de klas komt en 
niet alleen bij het ondersteuningsteam. 
Sterk Techniek Onderwijs 
-Er zijn extra gelden beschikbaar voor technisch onderwijs voor een periode van 4 jaar (tot 2023). Het 
is nog niet duidelijk of dit een structurele bijdrage wordt. Het zijn gelden die aantoonbaar moeten 
worden besteed en is o.a. beschikbaar voor personele inzet.  
-Wie maakt verdeling over locaties? De Penvoerder bepaalt in hoge mate hoe de gelden in regio 
Twente, na rato leerlingen, wordt ingezet. Het geld is niet specifiek geoormerkt voor bepaalde locaties. 
Gelden zijn beschikbaar voor onder- en bovenbouw (ook voor leerlingen uit de buitengebieden 
Denekamp en Losser) waarbij er een intensieve samenwerking is met PO. Locaties mogen hierin 
meedenken. Marjolein Wolbers is betrokken bij de TCC-projecten en Hans Meinders is projectleider 
namens de Penvoerder: TCC. Marjan is voorzitter van de STO Twente Stuurgroep. 
Convenantsgelden en IOP-subsidie 
-‘Slobgelden’ mogen ingezet worden tot 2022. De IOP-subsidie (inhaal-en ondersteunings-
programma’s) zijn zgn. prestatiesubsidies die mogen worden ingezet tot juli 2021. Deze inzet moet 
geheel bovenop het huidige lesprogramma worden ingericht. -Voor IOP is een TCC-brede werkgroep 
ingericht met adjuncten en aansturende de docenten.  De locatiedirectie is verantwoordelijk voor de 
inzet.  
 
-Kunnen er extra lessen worden ingezet na de reguliere lessen? Er zijn regels opgesteld waaraan 
voldaan moet worden. Toezichthouders passen bijvoorbeeld niet bij de doelen, het betreft inhoudelijke 
invulling. Indien er vragen zijn over de inzet IOP: Corné. 
TCC-begroting 2021-2025 
-In het nieuwe bekostigingsmodel zijn geen vaste voeten opgenomen. Als er minder leerlingen zijn 
krimpt de besteding van de intern afdrachten mee door het vaste percentage dat gehanteerd wordt. 
-Overzicht kosten en baten in PP opgenomen. Duiden van de cijfers is opgenomen in PP.  
 
-Martin geeft aan zich zorgen te maken over de inkrimping van OOP. Begroting DOS is bepaald op het 
moment van inrichting van de DOS 4 jaar geleden. Daarbij is gekeken naar de facilitair ondersteuning 
maar is bijvoorbeeld communicatie niet meegenomen. Door te werken met een vaste voet in een 
krimpsituatie zijn er minder middelen beschikbaar. De kosten worden terug gebracht door 
uitstromende mensen te vervangen voor nieuwe mensen in lagere loonschalen.  
Martin: bij start van de DOS is aangegeven dat de service gelijk zou blijven. Hij zou graag DOS willen 
agenderen voor volgende bijeenkomst om de efficiencyslag en de dienstverlening nader te bespreken. 
Onderwerp staat gepland voor de vergadering van januari. 
ACTIE ALLEN: vragen over DOS voor Kerst voorleggen aan Daphne. Zij bundelt deze en reikt deze 
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aan Harm aan zodat hij deze kan meenemen naar overleg in januari. 
Bezuinigingsopdracht 
Er stond een grote bezuiniging met taakstelling voor de Potskampstraat. Door hier een goede invulling 
aan te geven zijn de taakstellingen in de nieuwe bekostiging voor de komende jaren gedaald.    
-Enkele jaren geleden is een strategische planning opgemaakt. Deze zal opnieuw in beeld worden 
gebracht om te kijken naar de kwantitatieve en kwalitatieve waarden.  
-De mobiliteitscommissie houdt zich bezig met de TCC-brede formatie. Deze zal enigszins worden 
aangepast waarbij er mede wordt gekeken naar trends waardoor we ontwikkelingen eerder in kaart 
kunnen brengen. Hierdoor is het ook mogelijk mensen met tijdelijke contracten eerder duidelijkheid te 
geven.  
4 Ter advisering 

 
 

Lente- en Zomerschool: evaluatie 
Er lopen vanwege corona veel inhaalprogramma’s. Corné heeft de subsidies onderhanden en kijkt naar 
de mogelijkheden.  
Martin vraagt zich af hoe leerlingen het na deelname aan het programma het doen. Marjan: we krijgen 
informatie over leerlingen in het vervolg onderwijs, het duurzame effect van LENZO is niet te zien.  

 

5 Ter informatie 
 

 

Overgangsnormen 
Er is een kleine tekortkoming in overgangsnormen ontdekt, de 1 april norm is aanpassing. Hierover is 
gesproken met DB-CMR en zij hebben met de kleine toevoeging ingestemd.  

Stand van zaken samensmelting  
Er lopen veel projecten die zijn uitgelijnd en zijn afspraken gemaakt met de DMR-en. Door corona is er 
een groot vermoeidheidspeil. 

Actualiteiten rond covid 
De Carmel scholen overleggen veel met elkaar en nemen goede beslissingen en verantwoordelijkheid. 
Daar waar mogelijk wordt verdunning toegepast.  
Het valt Daphne op dat er telkens beroep wordt gedaan op dezelfde mensen in de school waardoor de 
werkdruk  erg hoog is. Marjan: Het gesprek moet op school gevoerd worden; je moet kijken wat je 
met elkaar kunt doet. Als je het niet meer kunt bolwerken moet je prioriteren in de aanpak. Daarnaast 
is het ook prettig er samen in de sectie over te spreken, dat past bij een professionele leercultuur. 

 

6 Rondvraag en sluiting 
 

 

Daphne: Wanneer worden de notulen van de DMR en CMR zichtbaar? Er is nog geen goede plek om 
deze met ouders, leerlingen en collega’s te delen. De communicatie afdeling is hiermee bezig als 
tijdelijke oplossing op de website en in de toekomst mogelijk met de Hoy-app. 
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