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Vergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
1. Mededelingen 
Geen mededelingen.  
 
2. Ter vaststelling 
 
2.1 Conceptverslag GMR 17 december 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van 3.1 Havoplan, eerste aan-
dachtspunt: ‘als er een leerling vwo is die mee wil doen in dit plan, dan heeft DvK daar geen 
bezwaar tegen’:  
⋅ DvK heeft hiermee bedoeld dat leerlingen vwo 6 die behoefte hebben aan extra begelei-

ding zich op individuele basis kunnen melden bij Sacha Vogel, deelschoolleider Lyceum. 
De zes herkansingen zijn voor vwo 6 leerlingen niet mogelijk. Dit plan is noodplan, speci-
fiek voor de leerlingen in havo 5.  

⋅ Ouder GMR vindt dat dit plan niet specifiek voor één groep leerlingen kan gelden en wil 
aangetekend hebben dat zij hier grote problemen mee heeft in het kader van het gelijk-
heidsprincipe. 

⋅ DvK: dit noodplan was nodig voor havo 5. Extra herkansingen kun je gedurende het jaar 
niet zomaar toevoegen. Dat betreft een aanpassing van het pta en dat moet worden 
goedgekeurd door de Inspectie. De inspectie heeft inmiddels deze aanpassing in de her-
kansingsregel in het pta havo 5 goedgekeurd. 

 
3. Ter instemming 
 
3.1 Samenwerkingsovereenkomst regionaal aanbod keuzevakken vmbo 
Voor de voorvergadering heeft Klaas Luten een toelichting gegeven op de samenwerkings-
overeenkomst regionaal aanbod keuzevakken vmbo. I.v.m. de krimp kunnen we met deze sa-
menwerking met Greijdanus en Terra alle profielen in Meppel aan blijven bieden. Stad & Esch, 
Greijdanus en Terra wisselen daartoe keuzedelen uit. Er vindt nu een pilot plaats met 11 derde-
jaars leerlingen die bij een andere school een keuzedeel volgen. De leerlingen vinden dit leuk, 
maar ook wel spannend. Met name het feit dat de cultuur op de scholen verschillend is, vin-
den de leerlingen lastig. Alle scholen hebben een eigen indeling van periodes en roosters; 
Stad & Esch blijkt het meest flexibel te zijn in het inpassen van de lessen. Voor volgend jaar 
moeten een modus gevonden worden hoe dit allemaal op de verschillende scholen goed in-
gepast kan worden. Het is nog niet bekend om hoeveel leerlingen het volgend schooljaar zal 
gaan.  
 
Vragen GMR: 
⋅ Welke school is verantwoordelijk? De leerling valt onder de verantwoordelijkheid van de 

school waar hij/zij ingeschreven staat, totdat de leerling voor het profieldeel binnen is bij 
de andere school. De eigen school blijft, ook voor de profieldelen op de andere school, 
verantwoordelijk voor de prestaties van de leerling.  

⋅ Hoe zit het met eventueel verschillende methodes die op de scholen worden gebruikt? Op 
dit moment zitten we nog in een pilotfase. Als onze leerling op dit moment kosten moet 
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maken voor het aanschaffen van een methode van de andere school, dan betalen wij die 
kosten. Dit moet allemaal nog verder worden uitgewerkt. 

⋅ Krijgen onze eigen leerlingen voorrang bij keuzevakken? Dat is op dit moment nog geen 
probleem. Mogelijk kunnen onze eigen leerlingen op een ander moment les krijgen in die 
keuzevakken, ze krijgen er in ieder geval niet minder les in. 

⋅ Wat gebeurt in het kader van de privacy met de gegevens van deze leerlingen? Het gaat 
nu alleen om de namen van leerlingen en de leerlingcoördinatoren zijn de contactperso-
nen. 

⋅ De evaluatie van de pilot vindt pas plaats als de pilot langere tijd loopt. De pilot moet als 
goed geëvalueerd worden, pas dan vindt het besluit plaats om de samenwerking te conti-
nueren. 

⋅ In de stuurgroep zitten de directeuren van de betreffende VO scholen. Daarnaast is er een 
werkgroep waar o.a. Klaas Luten in zit. 

⋅ Als een leerling bij een andere school een keuzedeel volgt waar Stad & Esch geen licentie 
voor heeft (bijvoorbeeld voor groen), van welke school krijgt de leerling dan een diploma? 
Klaas Luten vraagt adviesbureau BMC om dit uit te zoeken en goed op papier te zetten. 

⋅ Wie waarborgt de cijfers die voor de keuzedelen worden gegeven? We nemen de cijfers 
over van de school waar het keuzedeel wordt gevolgd; dit gaat op basis van vertrouwen.  

 
Afspraken over het vervolg: 
⋅ De GMR ontvangt t.z.t. van Klaas Luten de resultaten van de evaluatie van de pilot.  
⋅ De GMR wil graag zekerheid of Stad & Esch een diploma mag maken voor een leerling die 

een keuzedeel volgt waarvoor Stad & Esch geen licentie heeft. Klaas Luten vraagt dit na. 
Klaas Luten heeft na de vergadering nog twee stukken aangeboden die aangeven dat er mo-
gelijkheden zijn om profiel en keuzedelen op een andere school aan te bieden. Die stukken 
zijn in iBabs toegevoegd. 
 
3.2 Jaarplanning Stad & Esch januari t/m juni 2020 
De diploma uitreiking Lyceum havo wordt op maandagavond 29 juni gepland, de diploma uit-
reiking vwo op dinsdagavond 30 juni. 
 
3.3 Lenteschool 
⋅ De GMR vraagt waarom Stad & Esch de Lenteschool voort wil zetten; onderzoek van de 

universiteit Maastricht geeft aan dat de Lenteschool niet aantoonbaar effectief is (het be-
treffende onderzoek wordt nog even toegevoegd aan iBabs, DS). De rapportage van Ly-
ceum geeft ook geen goed beeld. DvK/PdV: we zijn uitgegaan van de evaluatie van de 
Lenteschool vorig jaar en die evaluatie was positief. Ook is gekeken naar de resultaten van 
de leerlingen die hebben meegedaan aan de Lenteschool; de meeste leerlingen zijn over-
gegaan.  

⋅ De Lenteschool is bedoeld voor het bijspijkeren van leerlingen. De zomerschool is vaak 
alleen bedoeld om een leerling nog over te laten gaan. In de Lenteschool werken leer-
lingen niet specifiek aan één toets, maar werken ze aan hiaten, zodat ze aan het eind van 
het jaar voldoendes op de betreffende vakken kunnen halen. Doel van de zomerschool is 
om een leerling voor één vak een voldoende te laten halen zodat hij/zij toch over kan 
gaan.  

⋅ GMR: kunnen onze docenten het bijspijkeren van leerlingen zelf niet doen; doen zij dit niet 
goed? Waarom moet hier een externe instantie voor worden ingeschakeld? Het gaat om 
een klein aantal leerlingen. In de popweek en de bufferweek doen docenten dit ook al. 
DvK: wat doet dit met de werkdruk van de docenten? GMR: de Lenteschool kost docenten 
ook veel tijd: aanleveren materiaal, nakijken, etc. 

⋅ De GMR wil graag weten hoe het op dit moment gaat met de leerlingen die zijn overge-
gaan naar aanleiding van de Lenteschool. DvK/PdV hebben daar op dit moment geen 
beeld van; zij vragen na hoe het nu met deze leerlingen voor de betreffende vakken gaat.  

 
3.4 PTA’s informatica 
De PTA havo 4 voldoet niet aan de vastgestelde afspraken voor een pta. 
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4. Ter advisering 
 
4.1  Vakantieregeling 2020-2021 
De GMR geeft het advies om mee te gaan met de duidelijke voorkeur die blijkt uit de enquête 
die is gehouden onder medewerkers en in de vakantieregeling 2020-2021 twee weken meiva-
kantie op te nemen. 
 
5. Ter informatie 
 
5.1 Overzichten verbeterpunten teams/plg’s vanuit MTO 
⋅ De GMR vraagt waarom de verbeterpunten van het Lyceum niet in het overzicht staan. 

DvK vraagt dit na.  
⋅ Wat is het tijdpad voor het MTO? PdV: het MTO is opgenomen in de planning & controlcy-

clus. Diana zorgt ervoor dat de leden GMR de planning & controlcyclus ontvangen. 
⋅ Het MTO werd tot nu toe afgenomen via Kwaliteitscholen. Hier komt een nieuw platform 

voor omdat we stoppen met Kwaliteitscholen. 
⋅ De leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken worden afgenomen via Vensters en kun-

nen op die manier worden vergeleken met de resultaten van andere scholen. 
 
6. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
Na de voorjaarsvakantie wordt een bijeenkomst Diever-3 gepland. Deze groep gaat de Stad & 
Esch competenties evalueren en wordt dan Diever-4. De samenstelling van deze groep kan 
daarmee (iets) veranderen. Diever-4 gaat zich o.a. bezighouden met het herijken van het 
Strategisch Beleidsplan. Daarnaast wordt de komende maanden gewerkt aan de schets van 
het eindplaatje gepersonaliseerd leren: hoe kunnen we gepersonaliseerd leren organiseren in 
zo’n grote school, je kunt vakken clusteren in een dagdeel en wat gaan die vakken dan doen 
en hoe ziet bijvoorbeeld de geschiedenisles er over 10 jaar uit. De Diever-4 groep heeft hier 
een grote rol in, samen met de docenten van de stekkersessie. De Diever-4 groep moet 
daarom zo divers mogelijk van samenstelling. De invulling van het tijdpad om in 2025 het 
eindplaatje bereikt te hebben, is aan de teams/plg’s.  
 
7. Rondvraag 
⋅ De GMR vraagt naar de reden van de enorme roosterwijziging in januari en het gebrek aan 

communicatie hierover. Medewerkers en leerlingen zijn overvallen door alle roosterwijzi-
gingen na de kerstvakantie, ook in de bovenbouw; veel tussenuren, veel blokuren. 
Waarom is bijvoorbeeld in de paperclips niet uitgelegd dat dit er aan zat te komen en 
waarom deze roosterwijziging nodig was. DvK: door een aantal personele mutaties was 
het ook noodzakelijk om het bovenbouwrooster aan te passen, meestal wordt het boven-
bouwrooster in deze periode niet aangepast. DvK zal komende roosterwijzigingen bespre-
ken met de leerlingcoördinatoren zodat zij dit van tevoren aan leerlingen door kunnen ge-
ven. 

⋅ GMR: tijdens de laatste toetsweek werden de afspraak over het uitdelen van toetsen en 
het gelijktijdig starten met toetsen nog niet nagekomen. DvK gaat de bespreken met de 
deelschoolleiders. Als leerlingen signaleren dat de instructies niet goed worden uitge-
voerd, dan moeten zij dit melden, zodat er iets mee gedaan kan worden.   

⋅ Natasja Timmerman gaat de GMR verlaten omdat zij een andere baan heeft aanvaard. 
Over haar opvolging in de GMR wordt nagedacht in het VSO. 

⋅ Besteding stakingsgelden: het gaat om € 5000,00 en er zijn 9 ideeën bij de GMR binnen-
gekomen. De GMR geeft deze twee ideeën als besteding van het stakingsgeld als advies 
aan PdV/DvK: laadpalen door de hele school of een tafelvoetbalspel voor buiten, één voor 
Meppel en één voor Diever. 
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Besluitenvergadering 
 
Bij de besluitenvergadering waren 15 GMR leden aanwezig. 
 
1 Samenwerkingsovereenkomst regionaal aanbod keuzevakken vmbo 
De GMR stemt in met het voorgenomen besluit ten aanzien van het aangaan van een duur-
zame samenwerking rondom een gevarieerd en toekomstbestendig beroepsgericht vmbo in 
Meppel e.o. tussen Stad & Esch, Greijdanus en Terra. Voor het definitieve besluit voor deze 
samenwerking moet eerst een positieve uitkomst van de evaluatie van de pilot worden afge-
wacht.  
 
2. Jaarplanning Stad & Esch tweede helft schooljaar 2019-2020 
De GMR stemt unaniem in met de Jaarplanning Stad & Esch tweede helft schooljaar 2019-
2020. 
 
3. Lenteschool 
De GMR stemt in met de Lenteschool met de toevoeging dat de GMR zo snel mogelijk na af-
sluiting van de Lenteschool dit schooljaar in gesprek wil met de directeur-bestuurder en di-
recteur Onderwijs en Personeel om het nut, de noodzaak en het vervolg van de Lenteschool 
te bespreken. 
 
4. Vakantieregeling 2020-2021 
De GMR geeft het advies om mee te gaan met de duidelijke voorkeur die blijkt uit de enquête 
die is gehouden onder medewerkers en in de vakantieregeling 2020-2021 twee weken meiva-
kantie op te nemen. 
 
5. PTA’s informatica 
De GMR stemt in met de pta’s informatica havo 5 en vwo 4, 5 en 6. De GMR stemt niet in met 
het pta informatie havo 4; dit pta voldoet niet aan de gestelde afspraken voor een pta.  
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Besluiten GMR 2019-2020 
 
Datum Besluit Instemming/Advies 
17-09-2019 Jaarplanning Stad & Esch augus-

tus t/m december 2019 
I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt unaniem 

in met de jaarplanning Stad & Esch augustus t/m de-
cember 2019. 
 

17-09-2019 Examenregeling I De GMR stemt in met het examenreglement mits de 
in de vergadering besproken twee aanpassingen in 
het document worden doorgevoerd. 
 

17-09-2019 Toetsbeleid I De GMR stemt in met het toetsbeleid mits de in de 
vergadering besproken aanvullingen en wijzigingen 
in het document worden doorgevoerd. 
 

19-11-2019 Schoolgids 2019-2020 (School-
wiki) 

I-
O/L 

De ouder-/leerlinggeleding van de GMR stemt in 
met de schoolgids 2019-2020 zoals opgenomen in 
de Schoolwiki.  
 

19-11-2019 Aanpassing organisatiedagen 
2019-2020 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
voorgestelde aanpassing in de organisatiedagen: het 
ene jaar een studiedag heelheid en het andere jaar 
een studiedag medewerkersstage. Dat betekent 
voor dit schooljaar dat de studiedag medewerkers-
stage op woensdag 18 maart 2020 een studiedag 
onderwijsontwikkeling voor docenten en oop wordt. 
 

17-12-2019 Havo-plan I De GMR stemt in (12 leden hebben ingestemd en 2 
leden hebben zich onthouden van stemming) met 
het havoplan zoals dat voorligt in de vergadering, 
mits: 
 
a. dit plan éénmalig wordt uitgevoerd 
b. voor de zomervakantie 2020 goed onderzoek 

wordt gedaan naar de oorzaak van de slechte 
resultaten 

c. gewerkt wordt aan een structurele oplossing 
van het probleem, waarbij docenten, ouders en 
leerlingen worden betrokken 

d. er geld beschikbaar is voor niet alleen de bege-
leiding van leerlingen maar ook de ontwikkeling 
van materiaal en voor het nakijken van toetsen 

e. de GMR hierbij betrokken blijft 
 

17-12-2019 Meerjarenbegroting 2021-2025 I De GMR geeft een unaniem positief advies op de 
meerjarenbegroting 2021-2025. 
 

28-01-2020 Samenwerkingsovereenkomst re-
gionaal aanbod keuzevakken 
vmbo 
 

I De GMR stemt in met het voorgenomen besluit ten 
aanzien van het aangaan van een duurzame samen-
werking rondom een gevarieerd en toekomstbesten-
dig beroepsgericht vmbo in Meppel e.o. tussen Stad 
& Esch, Greijdanus en Terra. Voor het definitieve be-
sluit voor deze samenwerking moet eerst een posi-
tieve uitkomst van de evaluatie van de pilot worden 
afgewacht.  
 

28-01-2020 Jaarplanning Stad & Esch tweede 
helft schooljaar 2019-2020 
 

I De GMR stemt unaniem in met de Jaarplanning Stad 
& Esch tweede helft schooljaar 2019-2020. 
 

28-01-2020 Lenteschool I De GMR stemt in met de Lenteschool met de toe-
voeging dat de GMR zo snel mogelijk na afsluiting 
van de Lenteschool dit schooljaar in gesprek wil met 
de directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en 
Personeel om het nut, de noodzaak en het vervolg 
van de Lenteschool te bespreken. 
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28-01-2020 Vakantieregeling 2020-2021 A De GMR geeft het advies om mee te gaan met de 
duidelijke voorkeur die blijkt uit de enquête die is 
gehouden onder medewerkers en in de vakantiere-
geling 2020-2021 twee weken meivakantie op te ne-
men. 
 

28-01-2020 PTA’s informatica I De GMR stemt in met de PTA’s informatica havo 5 
en vwo 4, 5 en 6. De GMR stemt niet in met het PTA 
informatie havo 4; dit PTA voldoet niet aan de ge-
stelde afspraken voor een PTA. 
 

 


