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15 mei 2013

NOTULEN RBO 15 MEI 2013
Aanwezig:L. Deurloo (voorzitter), N. Sol, K. Kits, S. de Boer, J. Gooijers, A. van de Wal, J. de Wit
,B. Custers ,E. Pieterse, H. Ansink, I. Jansen, Y Walvisch, I. Out, J. Bakker,
A. Beerveldt, A. Strijker.
Afwezig m.b.:

A. van Kampen, H. van Tongeren, Z. Kwint, J. van Veen, T. Vaes, A. van Gessel, E.
Visbeen, H. Fuchs, W. Spoelstra, J. Nieuwenburg, R. de Groot, G.
Overtoom.

Notulen : P. Braat
1. Opening door de voorzitter:

Helaas zijn we niet met een voltallige vergadering. Veelal afzeggingen vanwege
andere prioriteit hebbende werkzaamheden in deze toch al drukke periode.

J. Botter: graag het punt van loting inbrengen bij punt 6 van deze agenda.

2. Mededelingen:

L. Deurloo: De enquête is in de maak en zal een dezer weken aan de leden van het
RBO worden toegezonden.

Voor vragen over de jaarrekening kunt u zich wenden tot P. Braat
(p.braat@salomoscholen.nl)
3. Notulen:

I. Out: Op 25 februari jl. is er een ambtenarenoverleg geweest. Daar is o.a. uitleg
gegeven over het RBO en waar het voor staat. Bij de diverse gemeenten was hier
geen helder beeld over. Uitkomst is wel dat het participeren in het RBO als
belangrijk wordt ervaren, zeker op het gebied van bv. Passend Onderwijs.
Vervolgtraject is nu dat er ambtenaren verdeeld gaan worden over de kamers.

Het hamerstuk van punt 9 is er niet.

De notulen van 13 feb jl. worden hierbij goedgekeurd.
4. Voortgang kamer 1 (Onderzoek en monitoring) en kamer 2 (Regelingen en
faciliteiten):
Het
aansluiten
van
de
ambtenaren
bij
de
kamers:
In het kader van Passend Onderwijs zijn er al wel ambtenaren bij elkaar. Voor de bezetting
van de kamers wordt nog gekeken wie bij welke kamers gaat aansluiten.
5. Voortgang kamer 3 (Zorg en veiligheid): Voorstel voor nieuwe vorm:
Er is gebleken dat het vinden een voorzitter voor kamer 3 onder de RBO leden geen
haalbare kaart is. Het voorstel is om kamer 3 te beschouwen als het geheel van activiteiten
van de samenwerkingsverbanden PO en VO, aangevuld met afstemmingsoverleggen die
met gemeenten moeten worden gehouden. Het RBO verwacht van de coördinatoren van
de SWV dat, zodra er onderwerpen zijn die het RBO aangaan, die daar in te brengen en te
bespreken.
I Out: Laat hier ook ambtenaren bij aansluiten, zeker in het kader van de transitie
jeugdzorg. Waarvan acte!
Verder komt de huidige kamerstructuur terug in de aangekondigde enquête. Moet de
kamerstructuur in de huidige vorm blijven bestaan? En is het belangrijk om antwoord te
krijgen op vraag: Kunnen we het RBO inzetten voor het afwikkelen van ingewikkelde
projecten?
6. Voortgang kamer 4 (Doorlopende leerlijnen):
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I.v.m. de afwezigheid van beide voorzitters van kamer 4 vervalt de toelichting op het punt
van “De warme Overdracht” en “Voortgang Monitoring”. Kamer zal verzocht worden z.s.m.
de Toelatingsprocedure te evalueren. Zodat de verbeterpunten die mogelijk aan het licht
gaan komen, aangepast kunnen worden.
Velsen PO-VO: Voor de scholen in de gemeente Velsen is er een aangepaste versie
gemaakt. Dit zal duidelijk in het Brugboek moeten worden opgenomen.
J. Botter: De loting :
Vier leerlingen uit de gemeente Heemstede zijn dit jaar voor de tweede keer uitgeloot.
De oplossing is nu gezocht in dat deze kinderen nu het 1e jaar naar het Schoterlyceum
zullen gaan en dat in het 2e jaar op de scholen in Haarlem Zuid voor hen plaats
gereserveerd zal worden. De betreffende ouders zullen hier deze week door Dunamare nog
over ingelicht worden. Vraag vanuit de gemeente Heemstede:

Kan er een geanonimiseerde kopie brief hiervan naar de gemeente gestuurd
worden? Ja (actie Dunamare)

Op welke termijn wordt de loting geëvalueerd en hoe wordt er geëvalueerd? Een
tweede loting is nog nooit aan de orde geweest. Op 27 mei is er een evaluatie
bijeenkomst gepland met de betrokken besturen.

Vooral voor de nieuwe lichting havisten is er een plaatsingsprobleem.

Een reden voor het ontstane plaatsingsprobleem zou kunnen zijn dat onze
toelatingseisen omhoog gegaan zijn, gelijk getrokken zijn met die van Hoofddorp.

De loting staat ook in relatie met het convenant van de gemeente Haarlem
7. Voorstel vakantieregeling 2013-2014 (2014-2015, 2015-2016):
Vanaf 1 augustus 2013 wordt door de overheid een strakker beleid neergezet wat betreft
de regeling van vakanties en vrije dagen:







Houden wij als RBO de ministeriele regeling aan voor de adviesdata?
In het VO zijn 12 dagen (incl. 5 roostervrije dagen) naar believen in te delen voor
de schoolbesturen.
Moet je die beleidsvrijheid inperken?
Wat doen we met het voorstel van de VO raad om voor docenten 1 week vakantie
in te leveren en in plaats daarvan 5 roostervrije dagen te geven?
Sluit zoveel mogelijk aan bij het PO zodat de vakanties zoveel mogelijk gelijk
lopen.
Voorstel van S. de Boer: Het voorstel van de VO raad lijkt niet helemaal doordacht
en we willen tijd kunnen nemen om ons hierover te beraden.
Besluit:
Sluit aan bij de vakantieregeling van OCW. En de beginselafspraak is dat we ons
vasthouden aan de gegeven adviesdata, voor nu en de komende jaren.
Verder laten we dit onderwerp terugkomen in het volgende RBO overleg om te
kijken wat er geregeld kan worden rondom de losse dagen bv Koningsdag,
Hemelvaart en Goede Vrijdag. Verder hebben we dan ook nog tijd om te zien of er
vanuit het Ministerie van OCW hierin ontwikkelingen zijn.

8. Voortgang conferentie RBO:
Een nog onofficiële datum voor deze conferentie is 16 oktober a.s., van 2 tot 7 uur. Over
de locatie zijn we nog druk in onderhandeling. Het centrale thema van deze conferentie is
“Zorg” en dan met name elkaar een kijkje gunnen in ieders zorgkeuken. Hierbij worden het
SWV PO en VO betrokken. En ook vanuit de gemeenten zal er een bijdrage zijn, m.n. over
de transitie jeugdzorg. De deelnemende besturen van het RBO zullen z.s.m. hier bericht
over krijgen.
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9. Invoering Passend Onderwijs PO/bouwstenen Ondersteuningsplan:
Voor dit punt is geen bijlage ontvangen en door de afwezigheid van o.a. J. van Veen kan er
ook geen toelichting zijn. Graag komt het RBO nog in bezit/ wil het nog geïnformeerd
worden over het ondersteuningsplan.
10. Voorstel “Geld volgt leerling”:
Dhr. Ansink geeft een toelichting op de bijlage.

Hamvraag is: ”Gaat het geld met de leerling mee?” ( Ook de basisbekostiging?)

Vooral een VO aangelegenheid.

Dit is een principestuk.
Besluit:
We spreken af dat we dit voorstel in principe volgen. Het stuk zal nog wel op enkele punten
nadere uitwerking behoeven. Dhr. Ansink zal i.s.m. het SWV zal hier zorg voor dragen.
Let wel: voor VAVO’ers zijn er andere overeenkomsten.
11. Afstemming RBO-ZK met regio Midden-Kennemerland:
Een toelichting op de bijlage wordt door dhr. B. Cüsters gegeven. De belangrijkste punten
zijn samengevat in de 6 punten op de laatste blz. Het voorstel is om de communicatie
langs de hierin voorgestelde lijnen te laten verlopen. Belangrijk hierbij is wel dat er bij
beide kanten een contactpersoon zal zijn. Dhr. B. Custers zal dat namens het RBO zijn . En
hij neemt contact op met dhr. Leo Wijker van de gemeente Velsen wie dat namens hen kan
zijn.
12. Wat verder ter tafel komt:
Voorstel voor nieuwe data voor RBO bijeenkomsten in het schooljaar 2013-2014:

Woensdag 13 november 2013, 15.00-17.00 uur

Woensdag 12 februari 2014, 15.00-17.00 uur

Woensdag 14 mei 2014, 15.00-17.00 uur

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13

Acties
Bezetting kamer 3 en taaktoebedeling
Rapportageverplichting van de ITK opnemen als taak in
het organisatieschema van kamer 3
Opzetten enquête voor de evaluatie van het RBO
Verdeling van de ambtenaren over de kamers
Toelichting op de Monitoring, warme overdracht en
voortgang Toelatingsprocedure
Verzorgen van Ondersteungingsplan Passend Onderwijs
Voortgang van en uitnodiging voor conferentie PO-VO

Evaluatie in 2013 van de Toelatingsprocedure
Aangepaste regeling van de toelatingsprocedure in de
gemeente Velsen in het Brugboek opnemen
Evaluatie loting 27 mei
Voorstel voor afspraken omtrent vrije dagen
Contactpersoon voor de gemeente Velsen
Geanonimiseerde brief over de uitkomst van de loting naar
de gemeente Velsen

Wie
Agendacommissie
Kamer 3; secretariaat
Dhr. L. Deurloo
Gemeenten
Kamer 4
Dhr. J. v. Veen
Dhr. B. Cüsters/ Mw. P.
Braat/
Samenwerkingsverbanden/
Gemeenten
Kamer 4
Kamer 4
Betrokken besturen
Mw. S. de Boer
Dhr. B. Cüsters
Dunamare
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Besluiten
De notulen van 13 februari jl. worden goedgekeurd en vastgesteld
De vakantieregeling voor 2013/2014 conform de regeling voorgesteld op site van OC en
W wordt goedgekeurd en aangenomen. Ook het volgen van de gegeven adviesdata is
een beginselafspraak.
Het voorstel “Geld volgt leerling” wordt als principestuk aangenomen.
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