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BESLUITENLIJST CMR 
Datum 8 maart 2021 
Aanwezigen Bas Leushuis (voorzitter) Daphne Vaneker (secretaris), Sofia Belluci, Lynn Busschers 

Tom Gevers, Ria Grunder, Wendie Klieverik, Marieke Langkamp, Martin Meulenbeld, 
Nathasja Otter, Sajida Zaimi, Marjan Weekhout (rector), Silvia Nolten (notulist), Corné 
Luijkx en Ger Vennegoor (ter toelichting)  

Afwezig mk Bertil Velthuis, Jadé de Lat en Yuri Liebrand  
  
1 Opening, mededelingen  
Aanpassing dakpanconstructie, was een bijzonder en zeer snel proces en op een slagvaardige manier 
vormgegeven. Hiermee doen we leerlingen echt recht! 
Grote wens van leden van CMR om door te zetten naar 2e jaar. Uit de Directieraad komen verschillende 
geluiden mede door de werkdruk die dit op zou kunnen leveren.  
ACTIE: Met elkaar de discussie voeren over een verlengde brugklas periode. 
 
We kijken of alle subsidies bij elkaar gebracht kunnen worden, kijken of er dan meer perspectief is voor 
werkdrukvermindering. Daarnaast kijken of het model van Denekamp, leerlingen bedienen door 
differentiëren, een optie is. 

• Ouders zijn sneller bereid kinderen te laten doubleren. Ze vinden dat kinderen het leren 
kwijt zijn. 

• Er zijn momenteel zo’n tien schrijnende gevallen bekend van leerlingen die van havo over 
moeten stappen naar vmbo. 

 

 
 
 
 
X 

2 Verslag van vergadering d.d. 25 januari 2021  
-Bewaartermijnen: Frederique is bezig met opstellen kader.  
-Op De Thij en Lyceumstraat wordt al veel door collega’s opgeruimd, graag doorgeven wat weg mag en 
wat niet.  
ACTIE: Harm aandacht besteden aan delen van SCC-bewaartermijnen met alle collega’s.  
-AVG: in het verslag niet letterlijk opmerkingen met namen opnemen.  
ACTIE: Harm memo maken en tekst delen met Dmr’en. In dit memo tevens opnemen waar de notulen 
geplaatst moeten worden.  
-Eigenaarschap van De Thij? Er is onderscheid tussen economisch en juridisch eigendom. De Gemeente 
heeft bij verlaten van een onderwijsgebouw het eerste recht op het gebouw. De Lyceumstraat is 
economisch en juridisch eigendom van de Stichting. 
-Oudercommunicatie: in de vorige vergadering is er gesproken over de Hoy-app. Er blijkt een 
vergelijkbare app te zijn, beide worden nu bekeken om een goede keuze te kunnen maken.  
-Judith heeft korte lijnen met SL over SOM. 
-3e tijdvak valt in de vakantie. Er wordt gewerkt aan inhuur van surveillanten voor 3e tijdvak. Er wordt 
veelal beroep gedaan op dezelfde mensen soms is geld dan niet meer belangrijk. Mensen kunnen het 
gesprek aangaan met leidinggevende om tijd voor tijd te vragen, hierbij rekening houdend met 
mogelijkheden en vakanties.  
Notulen worden vastgesteld. 
 

 
 
 
X 
 
X 

3 Ter instemming  
Preventiemedewerker  
Daphne maakt advies op. 
 

 

4 Ter advisering  
-  
5 Ter informatie  
Formatieve en financiële zaken, Corné licht onderwerp toe ahv een PowerPoint 
 
Sheet 2 
Verschil begroting vs. realisatie is heel klein, er zijn veel wijzigingen opgenomen, veel valt tegen elkaar 
weg. Wijzigingen zijn opgenomen in PP. 

• PB-gelden zijn hoger omdat er minder is opgenomen. Het gereserveerd bedrag is bedoeld om 
vervanging te regelen. En als er geen vervanger geregeld wordt? Dan valt het geld wel vrij. 
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Sheet3 
Extra toelichting bij STO. Om alle aangevraagde gelden te behouden moet er een verhoogde inzet 
geleverd worden de komende jaren. 

• -In de kosten leermiddelen zit ook digitale content. Dit is een pre geweest bij onlineonderwijs en 
TCC neemt deze knowhow mee in pilot Somtoday.  

• -Gaan de ICT-kosten niet oplopen komende jaren? Hoe krijgen we dit gedekt? 
De ICT-kosten zullen blijven stijgen. Dat betekent dat er gekeken moet worden naar de mix. 
Binnen de Stichting beoordelen we welke licenties we willen aanhouden en lobby richting het 
ministerie om devices onderdeel te maken van de leermiddelen en het budget voor de 
leermiddelen te verhogen.   

• Er wordt een vraag gesteld over de uitkering van de samenloop zwangerschaps- en 
bevallingsverlof met vakantie: hierover moet het CvB nog een uitspraak doen.  

 
Sheet4  
We hebben in totaal 7000,- verschil op een begroting van 44 miljoen. Leden vinden dat bijzonder knap, 
waarvoor complimenten. 
 
Sheet5 
Begroting 2021 staat flink onderwater. Aan de leerlingenstromen naar TCC wijzigt niet veel de maar wel 
voor de locaties.  

• De formatie is zoals begroot. De locaties moeten elkaar goed moeten blijven vasthouden. Er 
wordt eerst intern gekeken, mens volgt werk, dan wordt er gekeken naar blije mobiliteit en als 
derde naar tijdelijke contracten. 

• Hoe is samenwerking vanwege krimp met andere Carmel scholen? Als er grote krimp verwacht 
wordt (bijvoorbeeld Emmen) wordt er in de regio gekeken of er samenwerking mogelijke is. 
Emmen is ingedeeld in regio samen met Deventer, Raalte en Haren. TCC is ingedeeld met 
scholen in Twente. 
 

Sheet6 
Extra (subsidie) baten worden al direct ingezet ook als zijn deze niet binnen. Nationaal Onderwijs 
Programma gaat volgens een menu met evidence based maatregelen waaruit je kunt kiezen. Marjan en 
Patrick van Haren kijken naar goede projectmatige subsidie-ondersteuning en voorbereiding 
keuzeproces.  
Op De Thij zijn veel langdurig zieken, collega’s gaan deze vervangen. Er wordt gekeken hoe collega’s 
kunnen worden ontlast door bijvoorbeeld een ander wijze van surveilleren. Ook andere VO-scholen 
werken met poules. 
Is het mogelijk subsidiegelden in te zetten voor F&M (Flexibilisering en Maatwerk)? Inzet van gelden is 
ook beschikbaar voor onderwijsinnovatie. TCC moet kijken of dit past in de voorwaarden, daarnaast 
moet de MR toestemming geven voor inzet van de gelden.  
ACTIE Rita: neemt dit op met Corné en met de MR. 

 
Bas dankt Corné voor de input. Als er leden zijn die graag een onderwerp willen bespreken is dat 
mogelijk, deze dan aan te geven bij het DB. 
  
 
S.v.z samensmelting, toelichting Ger Vennegoor 
In januari is er een overzicht gedeeld met de CMR, Ger praat de CMR bij in dezelfde opzet.  
Personeel: 
Begin 2020 is er een voorlopige plaatsing geweest voor bijna alle collega’s. Dit voorjaar (kort na de 
meivakantie) komt de definitieve plaatsing ook met OOP mensen (geen DOS). Er is een procedure van 
bezwaar opgesteld.  
Er is aandacht voor de aanstaande veranderingen via de personeelsraad en personeelsvereniging. 
Collega’s willen ceremonieel afsluiten per locatie, hier wordt aandacht aanbesteed. 

• Er wordt gesproken met mensen die gaan pendelen. Sommige hebben voorkeur, anderen 
hebben deze geheel niet. 

• Niet voor alle secties is er al duidelijk, hier wordt over gesproken. 
Door cmr lid wordt aangegeven dat dit zorgvuldig gebeurt. 

 
Gebouw: 
Door de verdeling gaan er veel meer leerlingen naar Lyceumstraat. Hiervoor zijn gebouwelijke kleine 
wijzigingen nodig. Er wordt gekeken hoe wensen van secties gehonoreerd kunnen worden. Er is een 
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lobby geweest om de luchtbehandeling van Lyceumstraat aan te passen, hierover zijn gesprekken met 
de Stichting en de gemeente Oldenzaal. DOS regelt alle logistieke zaken. 
 
Begroting, financiën en formatie 
School- en lestijden, en allerlei andere zaken en processen worden met elkaar besproken en met de MR.  
De taakuren worden budgetneutraal in beeld gebracht en later besproken.  
De bovenbouw is aanwijsbaar duurder dan de onderbouw, er wordt gekeken hoe dit op te lossen. Er 
worden extra teacher-leaders aangesteld, daarmee is al ingestemd door DMR. Er wordt stapsgewijs naar 
16-4-2021 toegewerkt 
 
Leerlingen 
Huidige brugklas van Lyceumstraat gaat komend jaar naar De Thij, hier wordt extra aandacht aan 
besteed. Ook is er extra aandacht voor nieuwe leerlingen (vandaag voor leerlingen uit Lonneker maar 
ook voor contreien Saasveld).  
Men is ook bezig met een leerlingenbestuur voor de OB. Onder goede begeleiding (net als in Denekamp) 
ziet men mogelijkheden. 
 
Medezeggenschap 
SL-en zijn erg content met de afstemming met de Dmr’en. Het is af en toe met vallen en opstaan maar 
er is geen enkel moment dat er niet tot elkaar is gekomen. De MR heeft in veel zaken een rol, het is 
zaak dit goed uit te splitsen per geleding (leerlingen, personeel en ouders). De CMR heeft een 
overkoepelende (TCC) rol. 
 

• Als krimp doorzet op Potskampstraat, hoe gaan we elkaar daarin vasthouden? Hoever is daar 
een DMR bij betrokken? 
Marjan licht toe:  
In het samenwerkingsverband hebben we beleid uitgezet waarbij we een ontwikkeling 
doormaken van B naar D. In concreto komt het erop neer dat de leerling niet naar de 
ondersteuning gaat en verbijzonderd wordt, maar dat de ondersteuning naar de docent in de 
klas gaat en de leerling zoveel mogelijk in de reguliere klas de ondersteuning ontvangt. Daarbij 
komt dat de 10-14 commissies uniform gaan werken. Dat heeft impact voor de 10-14 commissie 
van Oldenzaal: die gaven voorheen ook een plaastingsadvies, nu alleen een 
ondersteuningsadvies. Vervolgens is er door Julisca Prins en Marieke Hendriks onderzoek gedaan 
naar de mate van inclusiviteit van het onderwijs binnen TCC en de gewenste ontwikkeling 
daarin. Dit is besproken met het OB-team PKS en op 3 maart in de Directieraad. De Directieraad 
onderschrijft deze ontwikkelingslijn. Julisca en Marieke is gevraagd een projectopdracht op te 
stellen op TCC-niveau. Vanuit de directieraad zijn Marcel en Ger klankbord.  
Om de ontwikkeling van b naar d te doorlopen, is de expertise van de OB-collega’s PKS nodig. 
Inzet is, om deze expertise te delen en te borgen. Om dit proces goed te laten verlopen wordt de 
stand van zaken op de locaties in kaart gebracht t.b.v. de projectopdracht. Deze opdracht zal ter 
info met de CMR worden gedeeld.   

• PKS-collega’s hebben het idee dat hiermee komend jaar al gestart gaat worden. Dit is écht nog 
niet de bedoeling. De beweging is uit de school ontstaan en komt voort uit het gedeelde belang 
van de leerling. Er wordt eerst een projectopdracht uitgezet en deze wordt TCC breed 
uitgedragen.  
Deze ontwikkeling maakt wel dat we nogmaals naar de 3e huisvestingsopdracht moeten kijken 
(PKS) (besproken CMR van 25-1-2021). Er gaan komend jaar wellicht al wat meer b-leerlingen 
naar De Thij, maar niet de hele onderbouw gaat naar OB-locatie. Ger geeft hierbij aan dat er ook 
problematieken op h/v voorkomen en dat De Thij ook expertise in huis heeft en dat expertise 
ook mee kan.  
 

Bas dankt Ger voor de heldere uitleg. 
 
  
Covid19 bijpraten  
We blijven werken in shifts en voor VO zijn er momenteel geen wijzigingen. TCC streeft naar rust in de 
school. Er wordt gewerkt aan het tijdelijk inzetten van een subsidie-projectleider en hebben ons 
aangemeld voor de pilot voor gebruik van sneltesten. Gemeente heeft aangeboden te willen bemiddelen 
als er extra ruimte nodig is voor bijvoorbeeld de examens.  

• Mensen zouden graag willen weten wie besmet is; vanwege de AVG mag dit niet. Worden er 
intern geen lijstjes bijgehouden? Er worden aantallen per plek en jaarlaag genoteerd, hierbij 
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worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd. Alle locaties van TCC werken hierin op gelijke 
wijze.  

• Nu iedereen weer naar school mag is er ‘gemor’ over de medewerkersdag door collega’s en 
ouders. Het tijdstip is ongelukkig. De medewerkersdag is al lange tijd in voorbereiding en er is 
veel tijd en aandacht aan besteed door collega’s. We hebben al de nodige bijeenkomsten in het 
jaarrooster verschoven of geschrapt. Tijd voor ontwikkeling van onszelf is ook belangrijk en de 
inhoud van de medewerkersmiddag sluit erg goed aan op de actualiteit, daar is juist op 
toegezien. Er is werkdruk en dan is het ook goed het rust moment te pakken en kijken wat je 
kan helpen.  

 
6 Rondvraag en sluiting 

Bas dankt allen en sluit de vergadering. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


