NOTULEN PLENAIRE RBO-vergadering van 26 februari 2020
Aanwezig:

Afwezig m.b.:

P. Platt (voorzitter), M. Albers, J. Botter, Ben Cüsters, M. Elkerbout, T. v.d. Elst, T. Geldhof,
J-M. Heinemeijer, Y. Kniese, H. Lelieveld, H. v.d. Meer, M. Mes (deels), I. Out, C. Quadekker,
J. Reckman, P. Stam, M. Steijn, S. Struijf, A. Strijker, J. Vermeer, J.H. van der Werff,
R. Wijdeveld (deels) en J. Groenheide (notulist)
M. Harlaar, M. Heerschop, T. Vaes, J. van Veen, P. Velseboer, en P. de Zoete

1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er is een bericht van verhindering van
Marlies Harlaar, Marsha Heerschop, Irene Out, Truus Vaes, John van Veen, Peter Velseboer en Peter de Zoete.
Vaststellen van de agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen:
• Regiegroep RBO:
Binnen de Regiegroep is er door het vertrek van John Gooijer een vacature ontstaan. De voorzitter doet het
verzoek tot invulling van deze vacature en dan met name vanuit het bijzonder onderwijs VO. Na de
vergadering meldt Jan-Mattijs Heinemeijer, rector-bestuurder Mendel College, dat hij zich beschikbaar stelt
voor deze vacature.
• Vastgesteld Convenant RBO Z-K 2019-2023 met als bijlage het overzicht van de ondertekenaars van
het Convenant:
Marsha Heerschop heeft het convenant namens de eenpitters in de regio ondertekend. Aan het overzicht dat
door de meeste besturen ondertekend is, wordt De Haarlemse Montessorischool toegevoegd. Op grond van
dit overzicht wordt er nog een rappel uitgezonden naar de leden die nog niet gereageerd hebben, waaronder
St. El Amal.
• Uitnodiging Global School for Entrepreneurship:
De leden van het RBO ontvangen een uitnodiging voor een 1e kennismakingsbijeenkomst van de Haarlem
University of Applied Sciences op zaterdag 7 maart a.s. van 10.30 – 13.30 uur in de Koepel in Haarlem.
• Coronavirus:
Vanuit de leden wordt verzocht om tot uniformering van richtlijnen te komen in het geval de scholen te maken
krijgen met een uitbraak van het Coronavirus in de regio Zuid-Kennemerland met als doel dat alle scholen op
eenzelfde manier reageren en handelen. Er volgt een korte discussie waaruit de voorzitter concludeert dat de
leden van het RBO ermee akkoord gaan om de richtlijnen van de GGD, waar verwezen wordt naar het RIVM,
te volgen. Daarnaast wordt nadrukkelijk aan de schoolbesturen gevraagd om zelf ook verstandig met een
dergelijke situatie om te gaan.
3. Goedkeuring notulen van plenaire bijeenkomst RBO op 30 oktober 2019
Tekstueel en naar aanleiding van:
Pag. 2, punt 4a, financiën RBO: ‘jaarrekening 2018’ wijzigen in ‘jaarrekening 2019’.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden met inachtneming van de aanpassing
goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepuntenlijst RBO d.d. 30 oktober 2019:
• 30.10.2019-03: Terugkoppelen of VO-scholen nog benaderd worden voor deelname aan onderzoek
cybercriminaliteit: de afdeling Veiligheid van de gemeente Haarlem heeft gemeld dat alle scholen zijn
benaderd. Een aantal scholen heeft aangegeven dat zij geen interesse heeft in deelname aan het onderzoek.
De leden van het RBO ontvangen een memo van de afdeling Veiligheid, waarin wordt aangegeven welke
onderwerpen verder worden uitgewerkt.
• 30.10.2019-04: Thema Personeelstekort: Invulling vacature trekker: het PO beschikt over een infrastructuur in
de vorm van het RTC. De besturen van de VO-scholen vanuit de gemeentes Bloemendaal, Haarlem,
Heemstede, Velsen en Zandvoort participeren in twee subsidieaanvragen regionale aanpak personeelstekort
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onderwijs. Deze aanvragen lopen nog. Drie opleidingsinstituten uit Amsterdam zijn eveneens bij deze
aanvragen betrokken. De contactpersoon met betrekking tot deze aanvragen is Sandra van Dalen van
Dunamare. Bij haar kan men verdere informatie opvragen.
• 30.10.2019-06, vervolgacties werkgroep VIOS (thema Veiligheid): een vervolgbijeenkomst van de werkgroep
VIOS wordt op korte termijn gepland. De gemeente Velsen wordt, via de beleidsadviseur, benaderd voor
deelname aan de werkgroep.
De overige actiepunten zijn afgehandeld of staan op de agenda.
4. RBO-zaken:
4a. Ter bespreking:
Financiën RBO Z-K: toegelicht door Marten Elkerbout, penningmeester.
• Jaarrekening 2019
Er wordt naar gestreefd om de jaarrekening op 0 te laten eindigen; eventuele winst en verlies worden
verrekend. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd en
vastgesteld.
• Aangepaste begroting 2020
De post Diversen is aan de begroting toegevoegd. Deze post betreft een eenmalige bedrag van € 5.000,-ten behoeve van de werkgroep Veiligheid en een jaarlijks terugkerend bedrag voor de BOVO-middagen,
tweemaal per jaar voor onder andere koffie/thee/kosten externe spreker. De post Brugboek is uit de
begroting verwijderd en ondergebracht bij de werkgroep Brugboek. Er zijn verder geen vragen of
opmerkingen. De begroting 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4b. Stand van zaken:
• Thema Internationalisering
Het was de bedoeling om in het voorjaar een werkconferentie te organiseren rondom het thema
Internationalisering. Binnen de werkgroep wordt echter nog gesproken over welke thema’s van toepassing
zijn op de conferentie. Om die reden komt de uitwerking van de conferentie op een later tijdstip terug in
deze bijeenkomst.
• Thema Veiligheid: werkgroep VIOS:’
Is al besproken.
• Thema Personeelstekort:
De leden van het RBO geven aan dat er op dit moment geen behoefte is aan het voorbereiden van een
thema-bespreking van dit onderwerp. Subsidieaanvragen zijn ingediend.
5. Vervolg op presentatie ‘Het verhaal achter de cijfers’ in het kader van het thema Kansen(on)gelijkheid
Bij dit agendapunt sluit een aantal leden van de werkgroep Kansen(on)gelijkheid aan. Ter introductie wordt het
filmpje van Kamal getoond, waarin hij zijn moeizame weg door het VO in deze regio beschrijft. Marten licht kort
toe hoe de werkgroep hieraan een vervolg wil geven. Vervolgens worden er op basis van 4 thema’s groepjes van
4 à 5 mensen geformeerd. Elk groepje bespreekt één thema en aan het einde van de sessie worden afspraken
gemaakt welke actiepunten verder in de scholen worden opgepakt en uitgewerkt. De vier thema’s zijn: 1. Hoe
compenseer je de thuissituatie? 2. Het pedagogisch klimaat in de school. 3. Overgang PO-VO: hoe kunnen wij
dat versoepelen/beter doen? 4. De Haarlemse VO-scholen zijn sjoelbakscholen (smalle scholen, categorale
scholen). Hoe kunnen wij gegeven deze situatie uitstel doen van de selectie van leerlingen? Na afloop van deze
sessie worden de notities vanuit de groepjes verzameld en door de leden van de werkgroep uitgewerkt. De
uitkomst wordt op een later tijdstip verspreid onder de leden van het RBO.
6. Verzuimprotocol en Thuiszitterspact in de RMC-regio
Jur Botter licht dit agendapunt kort toe. Albert Strijker meldt dat de leden van het RBO het initiatief en de ambitie
om te komen tot een verzuimprotocol volledig ondersteunen. Daarnaast is hij van mening dat dit ook het moment
is om concrete afspraken te maken en om te onderzoeken waar er nog concrete verbeteringen mogelijk zijn om
door te voeren. Deze afspraken zijn randvoorwaardelijk om serieus één doel te bereiken. Jur Botter geeft aan dat
de gemeente Haarlem de afgelopen maanden heeft gebruikt om te onderzoeken waar zich de uitdagingen en
problemen lagen. Hij wil deze discussie nu niet weer opnieuw voeren en vraagt om aan te geven waar zich de
knelpunten bevinden. Johan Vermeer benoemt de knelpunten:
1. Hoe wordt er omgegaan met de geoorloofde verzuimers en ziekmeldingen en wanneer is iemand een
verzuimer? Graag urenaantal benoemen. Hanneke van der Meer geeft aan dat de inspanningsverplichting om
gegevens met betrekking tot het uitwisselen van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim in het protocol vermeld
staat.
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2. Alle partners in de scholen vragen om eerder of meer in te zetten. Dit punt is nog niet goed uitgewerkt.
3. Het aantal thuiszitters. De meeste bevinden zich op de grens met het mbo (deels gediplomeerd). Er moeten
goede afspraken gemaakt worden wanneer de partners leerlingen van elkaar overnemen en wanneer niet.
Hanneke geeft aan dat deze samenwerking en verdere uitvoering in het protocol vermeld staan.
Er ontstaat een korte discussie. De voorzitter sluit de discussie en stelt het volgende procesvoorstel voor.
• De leden van het RBO ondersteunen het initiatief en de ambitie om te komen tot een verzuimprotocol en
Thuiszitterspact. Zij zijn bereid deze te ondertekenen mits de uitwerking voldoende aandacht krijgt.
• Er is grote behoefte aan meer duidelijkheid over de ontwikkeling van instrumentaria met betrekking tot de
uitwerking in de praktijk.
• Er is geconcludeerd dat de tekst aangescherpt moet worden. Jur Botter vraagt aan Johan Vermeer en Albert
Strijker om een tekstvoorstel aan te leveren. Deze randvoorwaardelijke afspraken worden aan het convenant
toegevoegd. De condities waaronder zijn nog een punt van discussie en de uitwerking daarvan komt terug in
de workshops op de bijeenkomst op 25 maart a.s.
• De gemeente laat een uitnodiging uitgaan voor de bijeenkomst op 25 maart. Het programma van de
bijeenkomst wordt gezien als een eerste verkenning en bestaat uit workshops, waarin input wordt opgehaald
om de protocollen smarter te maken naar de toekomst.
De vergadering gaat akkoord met het procesvoorstel.
7. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 17.00 uur.
De volgende plenaire vergadering van het RBO vindt plaats op woensdag 27 mei a.s. van 15.00 – 17.00 uur.
Locatie: bestuurskantoor Dunamare, Oostpoort, Diakenhuis 1-21 in Haarlem

Besluitenlijst RBO d.d. 26 februari 2020
1

De notulen van plenaire RBO-vergadering op 30 oktober 2019 worden met inachtneming van de aanpassing goedgekeurd en
vastgesteld
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Financiën RBO Z-K:
De jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
De begroting 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
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Jan-Mattijs Heinemeijer, rector Mendel College, wordt toegevoegd aan de Regiegroep van het RBO.

Actiepuntenlijst RBO d.d. 26 februari 2020
Vergaderdatum

Actiepunten

Wanneer
afgerond

Door wie

30.10.2019-03

Onderzoek cybercriminaliteit onder VO-scholen: versturen memo met onderwerpen
die verder worden uitgewerkt.

mei

werkgroep Veiligheid
Gem. Ha

30.10.2019-06

Werkgroep VIOS (thema Veiligheid): vervolgbijeenkomst plannen en
beleidsadviseur Velsen ook uitnodigen

Februari

Best.secr. Dunamare

30.10.2019-07

Verzuimprotocol en Thuiszitterspact:
Tekstvoorstel aanleveren t.b.v. convenant
Versturen uitnodiging voor bijeenkomst op 25 maart

30.10.2019-08

Thema Kansen(on)gelijkheid:
Uitkomst sessie delen met leden RBO
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maart

Werkgroep
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