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[BESLUITENLIJST CMR 

Datum 23 mei 2022 

Aanwezigen Sajida Zaimi, Michelle Super, Lynn Busscher, Martin Meulenbeld, Sofia Bellucci, 
Nathasja Otter (voorzitter), Marjan Weekhout, Judith Wubbels, Rita Grunder 
(secretaris), Corné Luijkx, Ellen Vos, Henk Dingeldein, Haike Engelbertink, Bertil 
Velthuis, Jeanette Huizing (verslaglegging) 

Afwezig Richard Engbers, Yuri Liebrand 

Locatie Potskamp, HBR-restaurant 

  

0 Vooroverleg Actie 

   

1 Opening, mededelingen  

Nathasja opent de vergadering. Agenda is vastgesteld. 

 

 

2 Verslag van vergadering d.d. 21 maart 2022  

Notulen vastgesteld, geen inhoudelijke opmerkingen.  
 

 

3 Ter informatie  

-Delen vergaderdata 22-23 
Jeanette heeft alle data doorgegeven. Iedereen akkoord. 
 

-Personele en materiele begroting: forecast/Hoofdlijnen Personele en materiele 
begroting inclusief verdeling gelden passend onderwijs indachtig inclusief onderwijs. 
Corné is aanwezig om presentatie te geven, begrotingsronde concept, 23-27, 5 jaar vooruitkijken. 
NPO gelden nog 3 schooljaren om te gebruiken. 
Losser en Denekamp krijgen evenveel, basis kosten voor het in stand houden van de school. 
NPO gelden redelijk vlak inzetten, aantal dingen zo lang mogelijk vol houden, corona echt voorbij?  
 

Klassenverkleining is nú mogelijk omdat er NPO gelden zijn, tot de zomer van 25, onzeker of we 

helemaal gaan naar basisbekostiging, Corné houdt er rekening mee, krimpen gaat nu komende 3 
jaar het hardst gebeuren. 
Bertil: klassenverkleining niet stimuleren. 
Corné: goed gelabeld hebben, discussie NPO gelden, had je deze klas gesplitst als er geen NPO 
geld was? Dilemma, minder sturend, 3 jaar vooruit kijken, vanuit inhoud continueren, wat dient 
de leerling vanuit groep 8 ontwikkeling, differentiëren in klassenverband, gebruik deze jaren om 

ervaring op te doen. 
Martin: heterogene klassen subsidie? 
Corné: Ja, Onderbouw locaties subsidie 4 x ton. (4 locaties) 
Begrotingsproces met extra aanhangsel, wat zet je in, niet zo helder, iedere docent klein beetje uit 
de NPO pot aan het eten, spaarpot. 
Uitdagingen, inflatie, rekening mee houden, energie prijzen, verhogen belast begroting heel 

zwaar, aanbesteding leermiddelen, kostenbewust pakketten kiezen, inzage kosten voorjaar. 
Huisvesting, taakstellende opdracht voor, najaar wel onder 8% krijgen, na 23 belangrijk. 
Bertil: Huisvesting al meer bekend? 
Marjan: haalbaarheidsonderzoek loopt nog, verkenningen gedaan, op de vier locaties hebben de 
werkgroepen scenario’s opgesteld, die zijn onlangs besproken in de stuurgroep besproken, 

Stuurgroep heeft die scenario’s geselecteerd die passen bij de onderwijsvisie van TCC, die op de 
langere termijn haalbaar zijn en die betaalbaar zijn. Deze scenario’s worden nu verder uitgewerkt 

om tot definitieve besluitvorming te komen in de stuurgroep op 11 juli. Er loopt onderzoek naar 
afstoten OB-vleugel PKS, er is belangstelling vanuit BWO, maar gemeente moet beoogde invulling 
goedkeuren; Er zijn gesprekken gaande over delen de Thij met Basisonderwijs / organisaties voor 
ondersteuning van jeugd en voor PrO moet gemeente nog berekenen wat verbouw kost om de 
school geschikt te maken voor PO. 9 juni delegatie gemeenteraad op bezoek, na de zomer 
stuurgroep vergadering en besluitvorming in gemeenteraad. Dit besluit is voor de gemeente heel 
belangrijk, geven geld van de burger uit, goed verhaal neerzetten, niet groter gaan zitten, 
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onderwijs, docenten, huisvestin: balans in zoeken. Concreet in het najaar, dan in 
gemeentebegroting meenemen. 
Bertil: perspectief gemeente duidelijk maar ook perspectief kinderen heel belangrijk. 

-STO opvolging, is nog onduidelijk. 
Marjan: proactief opgepakt door Stedenband VO, landelijk overleg, wisselwerking beleidsvormers, 
agenderen op stuurgroep 14 juni. 
Corné: projectgeld, zal die vorm wel aanhouden. 
Marjan: s.v.z. nieuwe CAO, minder lessen, meer ontwikkeltijd, dat zijn de geluiden, nog 
onduidelijk hoe precies. 
 

-Verdeling gelden passend onderwijs 
Andere verdelingsgrondslag, op basis van voorstel van de werkgroep, geaccordeerd DR. 
Voorliggende advies grondig bijgesteld verdelingsvoorstel, gevolg invoering ‘Inclusief Onderwijs’.   
2 Hoofddoelen voor de aanwending van de Gelden Passend Onderwijs. Faciliteren locaties bij het 
realiseren passende klassengroottes en realiseren voor alle leerlingen(ongeacht locatie of niveau) 
een zo maximaal mogelijk budget voor aanvullende ondersteuning. Een aantal zaken blijven TCC-

breed georganiseerd, efficiency behouden en werkafspraken vanuit het samenwerkingsverband in 
te vullen. Bovenstaand heeft invloed op de verdeling, hogere vergoeding voor de drie 
onderbouwlocaties, lagere vergoeding PKS, lagere vergoeding LYC, hogere vergoeding PrO. 
Verschuivingen relatief beperkt gezien het feit dat er 4 mln aan baten wordt verdeeld.  
Jaarlijks kijken of het passend is. 
Bertil: inclusief onderwijs nog niet op besloten. 
Marjan: elke keer als er onderdeel klaar is dan met CMR overleg, stap voor stap, uitgesproken als 

DR verder met inclusief onderwijs, beleid, beslag in richtlijnen, dat gene wat afgesproken is met 
CMR krijgt vervolg. 
Martin: 10-14 commissie, uitgroei model, minder formatie naar 10-14,  blijft wel bestaan? 
Binnen TCC meer naar TAP, andere grondslag hoe de verdeling gaat. 
Nathasja bedankt Corné voor de presentatie en uitleg. 
 
-Overgangsrichtlijnen 22-23 

Ellen is aanwezig om uitleg te geven. 
Bijzonder jaar projectgroep, plan eind van het schooljaar, ambities niet allemaal gehaald door o.a. 
ziekte,  er ligt een doorgroei model, Op verzoek van Thij en LYC die ihkv de samenvoeging net 
afspraken hadden gemaakt, afspraken niet weer opnieuw opschudden, memo’s gedeeld met DB 

om opdrachtvoor dit jaar kleiner te maken, overeind 3 VMBO omissies, evaluaties groeimodel 
uitgesteld, 2BK en 2TH dakpan nieuwe brugklas huidige eerste jaar doortrekken om leerlingen 

langer de kans geven. 
3 documenten, overgangsnormen niets veranderd, eind van het jaar procesbeschrijving. 
Bevorderingsrichtlijnen, 2 BK toegevoegd, is gebaseerd op KT tabel. 
Binnen dakpan op hoogste niveau les geven , uitgangspunt, mag voor leerlingen in 2 TH niet 
moeilijker zijn om naar 3HV te gaan. Dit is het voorstel, tabel is overgangstabel, binnen 
lessentabel, nu mee aan het experimenteren, voetnoot, pag,7, voor overgang, richtlijn, 
handleiding vorig jaar.  

Bertil: 2 KT, concept, noot, eventueel toch richting HV, staat niet in het doorstroomschema. 
Meest voorkomende zijn opgenomen, alles is mogelijk, vergadering besluit, niet alle pijlen, in 
principe het eerst volgende niveau, kan aangepast worden.  
Bertil: moet zichtbaar worden in doorstroomschema. 
Leesbaarheid schema, grote lijnen, kan aangepast worden. 
In tekst erbij zetten dat in het schema de meest voorkomende stappen staan, als je ambities hebt 
maak het dat dan kenbaar bij je mentor. 

Ellen gaat 2 versies maken, in tekst aanpassen en lijnen. 

Document ter vaststelling volgende keer tijdens CMR (27-06). Info voor die tijd delen. 
Mentoren moeten het goed weten, moet goed bekend zijn op de werkvloer, spoedcursus, Ellen 
vanuit projectgroep aanbeveling, in DR opnemen, nog meer beleggen. 
Geconsulteerd, drukte ervaren, coördinatoren aangeschreven, achterban overleg, reacties terug, 
meningen uiteen, welk niveau, alle kids evenveel recht, extra meeting decaan Thij werkbaar 
model, TH genoemd, goede doorstroom naar HV, nemen we ook mee, follow up. 

Terugkoppeling Remco, PKS, voortgangsdossier nu technisch niet aan te passen, cijfers PTA 
uitgezocht, bevorderen nu nog op voortgang, volgend jaar niet meer. 
In document aanpassingen geel, oplegger erbij. 
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Judith: in document voetnoot oud, volgorde op alfabet of niveau, vorig jaar document in deze 
vorm, tussentijds rapportage op 1 decimaal , niet heel duidelijk. 
Ellen: waarop je bevorderd staat omschreven, in DR besluit genomen over afronden en afkappen, 

bij schoolexamens afronden bij alle situaties. 
Dit onderwerp document van maken en op de agenda volgende keer. 
Wegingen? Staat niets over in, advies een keer naar kijken, meer eenheid, uitwerken van toets 
visie, onderbouw, heimiddag doornemen, doorlopende leerlijnen, afspraken over maken. 
Judith: afkortingsnormen, havo pa 6 stapelaars, niet relevant in dit document, website, 
overgangsrichtlijn, niet relevant. 
Samenvattend: nog een aantal tekstuele dingen, stroomschema aanpasse, mentoren inlichten, 

aanbeveling. Duidelijkheid over besluit afkappen – afronden. 
Marjan: als er vragen of opmerkingen zijn graag voor de volgende vergadering. Notitie afronden 
en afkappen voor de volgende vergadering.  

 
 
 

 
 
VSE 

4 Ter instemming  

-Bezetting CMR 22-23 

Nathasja geeft aan dat met Marjan besproken is om nog één jaar met deze omvang van de CMR 

door te gaan. 
 
-Vakantieregeling 23-24 (t/m 22-23 vastgesteld) 
Marjan; vragen over? Berekening vakantieregeling 23-24, kerstvakantie zijn 10 vakantiedagen, 
eindexamendata nog niet vrij gegeven door DUO, meivakantie strak op eindexamens. 
Corné heeft het nagekeken, wel correct, altijd 10 dagen, wijkt af van bedrijfsleven. 

Bertil: schooljaar 23-24, blijven 2 opties open, hemelvaart, optie paars, betekend 2 weken 
vakantie, 3 dagen les en dan weer 2 dagen vrij, meimaand kan rommelig zijn. 
Beslissing ter instemming, uitgerekend op basis van dit jaar, meivakantie kort aansluitend op 
examens. Wanneer eerste examens bekend zijn kiezen voor paarse of blauwe optie, dit kan nog 
wachten, nu voorgelegd, voor volgende vergadering helder, dan beslissen. 
 
-Uitvoering Plan van Aanpak voortgekomen uit RI&E 2021 

1 x in de drie jaar, Arbonormen, controle, actiepunten, in nota, sommige al gedaan, 
preventiemedewerker voor de zomer al behandeld, aan te pakken en hoe te doen, document 
jaarlijks agenderen voortgang, punten uit locatie. 
In het vooroverleg niet besproken, zijn hier vragen over? 
Martin: psychologische sociale arbeidsbelasting, bevindingen, waar zijn die dan? 

Onderzoek? Welk stuk?  

Marjan: PMO-onderzoek wordt dit najaar weer gedaan, Wendy maakt een plan van aanpak, op 
basis van de conclusies uit het PMO, bepalen we vervolgens wat nodig is ihkv ons vitaliteitsbeleid. 
Bertil: rapportage voortgang, pag. 3 algemeen resultaat, plan van aanpak is na 2018 niet meer 
gebruikt? 
Marjan: PMO besteed je periodiek aan, navolgbaar blijvend gehanteerd, rode punten opgevolgd, 
andere punten, start en streefdatum, gepland, gebeurd tot je een volgend RI&E. 
Nathasja: akkoord op dit punt, wat we komend jaar gaan doen, knelpunten en planning. 

Duidelijk verhaal, grondig. 
Bertil: iedere locatie heeft een preventiemedewerker, in maart al besproken. Eefje en Monique, 
met mensen van TOA in gesprek, instructies bij machines, ronde lopen. 
 

 

5 Ter advisering  

   

6 Rondvraag en sluiting  

Marjan: Eline volgende vergadering aanwezig, van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur, op tijd 

adviseren waar behoefte aan is, toelichting geven, binnen MT ook mee aan de slag, ze is nu 3 
maand binnen, ter informatie. 
Iedereen akkoord 
Verder niks voor de rondvraag 

Jeanette en Marjan vertrekken; CMR blijft achter besluit over Plan van Aanpak 

 

 


