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BESLUITENLIJST CMR 
Datum 25 januari 2021 
Aanwezigen Bas Leushuis (voorzitter) Daphne Vaneker (secretaris), Sofia Belluci, Lynn Busschers 

Tom Gevers, Ria Grunder, Wendie Klieverik, Marieke Langkamp/Judith Wubbels, Martin 
Meulenbeld, Nathasja Otter, Wout Rorink, Bertil Velthuis, Sajida Zaimi, Marjan 
Weekhout (rector), Silvia Nolten (notuliste), Harm Peters (ter toelichting)  

Afwezig Conference meeting via Teams 

1 Opening, mededelingen 
Samenstelling van CMR  
Er zijn een aantal nieuwe leden, de vrije stoel van de oudergeleding De Thij wordt ingevuld 
door een afvaardiging van de leerlingengeleding: Jadé de Lat. 
Namens oudergeleding Lyceumstraat treedt Yuri Liebrand die de plaats van Wout Rorink inneemt 
(leerlingengeleding). 
Harm Peters sluit aan vanwege toelichting verschillende onderwerpen  

Thuiswerkbeleid 
Onderwerp is door de Stichting opgepakt en komt via de GMR weer terug. 

2 Verslag van vergadering d.d.  16 november 
Bertil, zou graag zijn opmerking: dat ook leerlingen van buitengebieden (uit Losser en Denekamp) 
gebruik kunnen maken van de STO-mogelijkheden opgenomen zien in de notulen. Met deze 
opmerkingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. ACTIE Silvia 

Vragen over besproken onderwerpen: 
Passend onderwijs, Er is intensief contact tussen de locaties waarbij ook de Stuurgroep N.O. Twente 
is betrokken. Er wordt gekeken hoe de expertise meer ingezet kan worden op de locaties, waarbij 
de collega’s van de maatwerk klas ondersteunen. Het onderwerp staat geagendeerd voor de 
adjuncten-bijeenkomst in maart. 
Bewaartermijnen: Frederique Nijhuis en Dick van Lieburg schrijven hiervoor een projectplan dat 
in aanvulling op de stukken van Stichting Carmel gebruikt kan worden. Het betreft het: hoe en waar 
opslaan van (digitale) stukken. Via intranet van de Stichting is het SCC-bewaarbeleid beschikbaar. 
Judith geeft hierbij aan dat niet voor alle stukken de bewaartermijn duidelijk is. Dit is inherent aan 
onderwerp, bekostiging dient 6 jaar bewaard te worden, absentie valt onder bekostiging maar er is 
geen duidelijkheid of deze ook dezelfde bewaartermijn hebben. De VO-raad moet hier een besluit 
over nemen ACTIE Harm: neemt opmerking mee naar SCC zodat Karin van Oort opmerking kan 
meenemen naar VO-raad. 
Er wordt in de vergadering aandacht gevraagd voor de vertrouwelijkheid van de notulen en de AVG. 
ACTIE Marjan: zal hiernaar laten kijken door Dick van Lieburg.  

X 

X 

X 

3 Ter instemming 
- 
4 Ter advisering 
- 
5 Ter informatie 
Taken preventiemedewerker 
Onderwerp is vastgesteld op 18-9-2020 in de DR en zou vervolgens eerst als info en daarna ter 
instemming in de CMR moeten worden besproken. Daarom wordt het onderwerp van de 
instemmingsagenda gehaald. 
Martin vraagt zich af of: uitbreiding van taken van mensen, ook een uitbreiding van uren voor 
mensen betekent? Voor OOP is een uitbreiding van taken niet per definitie van uitbreiding van uren. 
OOP-ers hebben een functieomvang en daarbinnen verantwoordelijkheden. Stuk betreft formele 
beleggen van de taken hetgeen met de betreffende medewerkers is besproken. 

DOS-plan/voortgang DOS. Harm Peters licht toe.  
Harm deelt PP, waarbij een aantal vragen worden beantwoord. 

https://stichtingcarmelcollege.sharepoint.com/sites/TCC-CMR/_layouts/15/Doc.aspx?OR=teams&action=edit&sourcedoc=%7b0E4248F2-9955-49D0-9301-2C8CEC19DFBD%7d
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DOS stuurt op gastvrijheid en klantgerichtheid. De technisch dienstverlening is veelal uitbesteed, de 
receptie fungeert als spil vandaar wordt regie gevoerd op werkzaamheden. De rol van de a-
conciërge wordt niet ingezet binnen TCC. 
 
DOS heeft momenteel twee communicatiemedewerkers omdat er een grote opdracht ligt. Er is een 
communicatie visie geschreven over interne en externe communicatie (incluis website). Door 
Corona en de lockdown (digitale) open huizen, is er veel extra werk ontstaan, waardoor de tijdslijn 
is aangepast. 
 
Doorontwikkeling 
DOS is bezig met een beleidsplan welke aansluit bij Koers SCC. Er is een kwaliteitskader ingericht, 
waarbij stappen in beeld worden gebracht en verwachtingen benoemd.  
De rollen van ICT verschuiven: de helpdesk helpt nu 5000 mensen (TCC en Gouda).  
Binnen DOS is er ruimte voor ontwikkeling. De ontwikkelgesprekken vinden plaats met de 
leidinggevende die gebruik maakt van de ontwikkelkaarten. 
 
Doorontwikkeling SCC, toekomst bestendig 
Het programma ‘toekomst bestendige bedrijfsvoering’ is bezig met een visie waarbij de principes 
zijn afgeleid van de koers. Er zijn verschillende aanbestedingen geweest waardoor verschillende 
applicaties (hrm, financiën, inkoop) vervangen gaan worden.  
Daphne: betekent het nu dat het gebruiksvriendelijker wordt? Bij de aanbesteding is er gekeken 
naar optimale bedrijfsvoering waarbij rekening is gehouden met efficiëntie en 
gebruiksvriendelijkheid. Hierin hebben collega’s die vanuit de instellingen zijn belast met de 
uitvoering meegedacht.  
 
Financiën 
Er is afgesproken dat de DOS mee krimpt mee de leerlingendaling. De verwachting van de kwaliteit 
van de dienstverlening vs. Begroting en wat acceptabel is, moet samen worden afgesproken. 
Martin: We lopen tegen grenzen aan om de service op niveau te houden. Is het een idee om de 
dure coördinator te vervangen voor meer handen in de school? Harm: we willen een slag maken 
waarbij de coördinator meer hiërarchisch ingezet wordt waardoor we met minder middelen een 
beter dienstverlening kunnen leveren.  
Bertil: hebben alle scholen een A-conciërge? Daar waar meer conciërges actief zijn ligt er een 
coördinerende rol. Daphne: hoe is het mogelijk om daar meer ruimte in op te zoeken. Als er extra 
handen nodig zijn heeft Harm, binnen kaders, de vrijheid dag te doen. 
 
-Sajida; Er is SOM today maar de website is leidend, dat is verwarrend. Is daarnaar gekeken? 
Harm: er komt een app voor ouders en leerlingen die met alle applicaties communiceert, daar zijn 
we hard mee bezig. 
-Daphne: Hoe zit het met de klanttevredenheid van applicaties? Harm: we willen dit jaarlijks gaan 
peilen als alle applicaties beschikbaar zijn. Judith: we willen graag dat iedereen tevreden is, dat 
hoort ook bij de kwaliteit vanuit de Dienstenraad. 
-BAS: als de implementatie ingevoerd wordt vanaf 1-1-2022, hoe bewaak je de kennis? 
Harm: We hebben nauw contact met ICT van de Stichting. Een paar TCC-collega’s zijn naar SCC 
vertrokken waardoor er nog nadrukkelijker kennis gedeeld kan worden.  

  
Proces voortgang IHP  
Concept IHP is tijdens het politieke forum besproken op 11-1-2021. Besluitvorming staat 
geagendeerd in maart 2021. Marjan: aan de aanstaande besluitvorming over het IHP gaat al jaren 
van overleg met de gemeente vooraf. TCC heeft in dat proces opties aangegeven, onlangs heeft een 
journalist zaken uit de context gehaald en deze in de krant opgenomen.  
Martin: In het politieke forum werd over andere getallen gesproken dan die van Corné, zijn de 
conclusies dan wel juist? De berekeningen van Corné zijn zuiverder, de gemeente is verplicht 
hiervoor een bureau in te huren en die gebruiken andere, meer globale parameters. 
Martin: ook werd er gesproken over het eigenaarschap van de Franciscusschool en TCC 
Lyceumstraat. Marjan: de Lyceumstraat is juridisch en economisch eigendom van een steunstichting 
van de Stichting Carmel, de gemeente heeft echter de afgelopen jaren wel mee geïnvesteerd in de 
uitbreidingen en verbouwingen. In onderlinge samenwerking moeten we kijken naar resterende 
boekwaardes en de gevolgen daarvan voor de vernieuwbouw en de eigendomsverhoudingen. 
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Martin: is verbaasd over invoeging van een basisschool bij De Thij. Marjan: Er is straks ruimte in 
het gebouw, wij zijn in gesprek met maatschappelijke organisaties. Stichting Carmel is niet de 
eigenaar van het gebouw maar we moeten tot een goede oplossing komen.  
Bas: wat gaat in de toekomst zwaarder wegen? Financien of ontwikkeling van kinderen. 
Marjan: als wij willen dat er voldoende financiële ruimte is voor een kwalitatief goede uitvoering van 
ons onderwijs, dan moeten we de zorgen dat de huisvesting passend is. De balans tussen gelden 
voor onderwijs en gelden voor huisvesting zuiver houden vraagt van ons om m2 te verminderen. 
    
Uitkomsten huisvestingsonderzoeken.   
Er zijn drie projectopdrachten uitgezet, twee zijn afgerond en zijn vastgesteld in DR van 12-1-2021. 
De projectopdracht van de PKS is nog niet afgerond en verlengd. 
Marjan: Op alle locaties wordt gekeken hoe de m2 passend te maken voor de toekomstige situatie. 
In Losser is dit gebeurt met de vernieuwbouw, in Denekamp is een huursituatie, daar zijn 
mogelijkheden en is er een ontwikkeling rond een scholencampus met het PO. De Thij is met 
meerdere partijen in gesprek en bij de Lyceumstraat kunnen er bij de toekomstige gefaseerde 
vernieuwbouw meters worden geminderd. Bij de Potskampstraat wordt nu gekeken hoe ruimtes 
vrijgemaakt kunnen worden t.b.v. maatschappelijke partijen of bedrijven.  
-Een medegebruiker op De Thij zou 12 tot 15% verschil maken. 
-Is het verschuiven van leerlingenstromen, 3e klas en b-leerlingen, een optie? Marjan: bij de 
scenario-onderzoeken in 2014/2015 is een bewuste keuze gemaakt voor de samenstelling van de 
onderbouw en de bovenbouw en de positie van de 3e klas. Dat is in 2017 nog een keer nader 
onderzocht, maar geeft geen aanleiding om een andere keuze te maken. De onderwijskundige 
keuze prevaleert boven de gebouwelijke. TCC kiest voor brede instroomlocaties zodat leerlingen 
zoveel mogelijk met hun peergroep naar school gaan onderwijs thuisnabij plaatsvindt waar dat 
enigszins kan. Het bieden van mogelijkheden voor opstroom en afstroom is daarbij belangrijk. We 
kiezen bij Carmel en dus ook bij TCC voor brede scholengemeenschappen en niet voor categorale 
scholen. Deze keuze is in 2014/2015 nogmaals besproken t.a.v. de plaatsing van de B-leerlingen en 
toen bevestigd.  
- De projectopdracht iz. Pro heeft geleid tot het advies om op pedagogisch- didactische gronden en 
op financiële gronden een aparte PrO locatie te behouden. De directieraad heeft dat advies 
overgenomen. 

 
Stand van zaken bevorderingsrichtlijn   
Zoals afgesproken wordt de s.v.z. van de projectgroep met de CMR gedeeld. De doelen staan 
aangegeven en daarna de uitwerking. 
Martin heeft vraag bij subdoelen, bij 5: er wordt eerst geconsulteerd, zou graag 3 of 4 mentoren 
laten meepraten. Marjan: We willen kijken naar het ontwikkelperspectief waar de leerling centraal 
staat en niet meer doen zoals we altijd deden. 
Judith: Mooi dat de kwaliteit en potentie van het kind naar voren mag komen maar is er ook 
nagedacht over cijfermatige eisen?  ACTIE Marjan: vraagt aan leden van de groep om de 
cijfermatige eisen vooraf met Judith te bespreken om te kijken of de eisen haalbaar zijn in SOM.  

  
TCC Beleid Toetsing en Examinering  
Betreft uitvoering van het basisbeleid: hiervoor zijn twee projectplannen uitgezet.  
In de plannen is ook ruimte voor socialisatie en persoonsvorming 

  
S.v.z samensmelting   
Helder, geen vragen. 

  
Bijpraten Covid19  
-Het 3e tijdvak is in de vakantie gepland. Hierover is CvB in gesprek met de VO-raad, er is weinig 
ruimte. Ze zijn bezig aan een stevig lobby om recht te doen aan leerlingen. Scholen denken hierin 
mee en leveren input.  
-Er is ook zorg over achterstand van PO leerlingen. Er komt een gezamenlijke brief naar ouders van 
leerlingen PO over de overgang PO-VO. Er gebeurt veel achter de schermen. 
-Rita: Op welk niveau lever je leerlingen af die vorig jaar het voordeel van twijfel hebben gekregen? 
Marjan: als er grote twijfel heerst over het niveau van de leerling moet je dat een leerling niet aan 
willen doen. Dat is niet goed voor zelfbeeld dan gaan ze in de toekomst struikelen. We moeten 
leerlingen niet over willen laten gaan die het zeker niet gaan halen.  
-Daphne: worden er breed afspraken over gemaakt, hoe kunnen we leerlingen beoordelen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

TCC-CMR-bestanden-notulen 
- 4 - 
 
 

Marjan: het is goed te kijken wat leerlingen hebben opgedaan aan kennis. Hierbij informatie 
ophalen uit de ‘driehoek’ en samen kijken wat verstandig en wenselijk is en mogelijkheid tot extra 
inzet bespreken. Corona tijd poets je niet weg met lente- of zomerschool. 
-Jadé: Kunnen we na de voorjaarsvakantie weer veilig naar school? Marjan: Als we open mogen 
kijken we naar het waarborgen van de veiligheid van leerlingen en docenten. Wij maken ons zorgen 
omdat we vinden dat welzijn en kennisontwikkeling van leerlingen baat heeft bij les op school.  
Nathasja: Potskampstraat werkt alternerend en mensen voelen zich veilig en gerustgesteld. Alleen 
pauze is nog wat lastig. Marjan: we zoeken naar oplossingen als we naar school mogen en laten ons 
door deskundigen adviseren. 
Martin: tot wanneer kunnen we gebruik maken van de IOP-gelden? Marjan: IOP gelden tot de 
zomer, extra handen in de klas zijn aangevraagd en er komen extra middelen uit het Deltaplan 
Meerjarenbeleid Achterstanden onderwijs, dat is voor een langere periode. Bezie het ook vanuit 
‘kennis is maar de helft’, het gaat om ontwikkeling op alle vlakken. Inzet van IOP-gelden ook t.b.v. 
het bieden van meer maatwerk en flexibilisering voor leerlingen. 
 
6 Rondvraag en sluiting  
Vacature groen is cf. beleid uitgezet en via een procedure intern opgelost. Het vertrek van iemand 
in de schoolleiding leidt niet direct tot een vacature maar eerst tot een verkenning over de 
noodzaak tot invulling. Zo ook bij de Potskampstraat, daar zijn/worden twee adjunct posities vacant 
en is besloten 1 positie in te vullen en verantwoordelijkheden dieper in de organisatie te beleggen 
conform onze Visie en Koers.  
 
Bas dankt Marjan voor de uitgebreide en duidelijke antwoorden en sluit daarmee de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


