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Verslag van de vergadering van de GMR, 14 april 2020 
 
Aanwezig: Gea Rademaker, Nathalie van Wagensveld (voorzitter), Leontien van der Wulp, Bianca 
Geerts, Petra Laurier, Pieter van Loe, David Pijpaert (secretaris), Natasja Timmerman, Nathalie van Dui-
venboden, Deirdre de Jonge, Dualeh Muhuyadin, Maartje Boertien, David Jansen, Henk Wind, Anna 
Schoot, Martijn Hendriks, Wouter Bakker, Christophe Meijer, Jolien de Roos, Peter de Visser (PdV) (di-
recteur-bestuurder), Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs en Personeel), Diana Stol (ver-
slaglegging). Afwezig met kennisgeving: Jeannet Bos en Jan Damkat 
 
 
Vergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
1. Mededelingen 
Natasja Timmerman start met een baan bij een andere school en is deze vergadering voor de 
laatste keer aanwezig. Vanuit het VSO neemt David Jansen haar plek in de GMR in.  
 
2. Ter vaststelling 
 
2.1  Verslag vergadering 28 januari 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: 
⋅ 0.C.1 Mededelingen, eerste en tweede aandachtspunt: in verband met de corona perikelen 

zijn de werkgroepen ontwikkeltijd en vergaderstructuur on hold gezet. Het lijkt de GMR 
verstandig om deze werkgroep wel digitaal door te laten gaan. Doro laat afspraken plan-
nen voor deze werkgroepen. 

⋅ 3.4 PTA’s informatica: de GMR heeft in de vorige vergadering niet ingestemd met het pta 
informatica voor havo 4 omdat dat niet voldeed aan de vastgestelde afspraken voor een 
pta. Is het juiste pta informatica havo 4 nu beschikbaar? DvK zoekt dit uit.  

 
3.  Ter advisering 
 
3.1  Doorstroomnormen Diever onderbouw 
De GMR vindt dit stuk moeilijk en niet eenduidig geformuleerd en wil graag toelichting op de 
inhoud. 
⋅ Met dit stuk is geprobeerd twee bewegingen in één keer te maken: 1. De leerlingen in de 

onderbouw Diever krijgen les volgens Kunskapsskolan en krijgen geen cijfers; hoe kun je 
deze leerlingen naar de derde klas bevorderen. 2. Hoe kun je in Meppel en Diever leer-
lingen dezelfde mogelijkheden in keuzes geven.  

⋅ Toetsen volgens Kunskapsskolan: alles goed betekent een score van 100%, wat niet goed 
is, gaat in percentages van de 100% af. Een toets gaat met feedback naar de leerling te-
rug. Aan de hand van de feedback moet de leerling zorgen dat de toetsscore omhoog 
gaat. Een leerling mag door naar een volgend leerdoel als zijn/haar toetsscore 75% of ho-
ger is. Het is de bedoeling dit voor de overgang naar een hoger leerjaar op dezelfde ma-
nier door te trekken.   

⋅ Hoeveel feedbackmomenten zijn er voor een toets? Aan het eind van het jaar maakt de 
leerling de toets, krijgt dan één keer feedback en kan aan de hand van de feedback de 
toets verbeteren. Die score staat dan vast. 

⋅ Als je in de 2e klas een aantal vakken op een hoger niveau doet en je stroomt door de 3e 
klas, kun je dan, als je nog vakken over moet doen, die vakken overdoen op het hogere 
niveau? Dat kan, maar je haalt uiteindelijk een diploma op het lagere niveau en je krijgt 
certificaten voor de vakken die je op een hoger niveau hebt gehaald. 

 
3.2 Lessentabellen 2020-2021 (aanpassingen)  
De insteek was om leerlingen in Meppel en Diever gelijke kansen en mogelijkheden te geven, 
daarom moest een harmonisering plaatsvinden tussen de lessentabellen. 
De lessentabellen zijn ter advisering aangeboden, dit had ter instemming moeten zijn; dit wordt aange-
past in de besluitenvergadering.  
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4. Ter instemming 
 
4.1 Aangepaste pta’s 2019-2020 
De aangepaste pta’s 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis zijn nog niet beschikbaar. Er is 
wel duidelijkheid over de wijzigingen. De examensecretarissen doen nog een laatste check op 
de aangeleverde wijzigingen. Daarna komen de pta’s z.s.m. naar de GMR. 
⋅ Leerling GMR vraagt of er onbeperkt herkanst mag worden? Voor elk vak waarvoor in de 

3e periode een toets niet is doorgegaan, mag een leerling nog een herkansing doen van 
toetsen uit periode 1 of 2. Als de toets uit periode 3 nog gemaakt gaat worden, dan mag 
ook die toets worden herkanst.  

⋅ Gaan de herkansingen van het havoplan ook door? Ja, die herkansingen gaan ook door, er 
zijn meerdere herkansingen mogelijk, ook uit periodes die al zijn verwerkt. 

⋅ Ouder GMR geeft aan dat in de brief die vandaag verstuurd is twee tijdlijnen staan ver-
meld; hoe zit dit precies? De herkansingen worden allemaal gepland door de roosterma-
kers in de week voor en de twee weken na de meivakantie. In de week tot de meivakantie 
wordt inhaalwerk gepland, zodat dit voor de meivakantie afgerond is, en in de twee we-
ken na de meivakantie worden met name herkansingen gepland. 

 
4.2 Bestuurlijk formatieplan 2020-2021 
Nog niet beschikbaar; wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
4.3 Organisatiedagen 2020-2021 
De GMR vraagt of het mogelijk is volgend jaar gelijk met de organisatiedagen ook de toets-
weken, de stageweken, etc. te ontvangen t.b.v. de jaarplanner zodat dit een totaalbeeld van 
de planning voor het volgende schooljaar geeft. DvK: de stageweken zijn in maart nog niet 
bekend, de stages kunnen pas na de zomervakantie worden gepland. Het overzicht met de 
toetsweken is ook in maart nog niet beschikbaar, dit overzicht wordt in juni door de deel-
schoolleiders opgesteld. De GMR geeft aan dat het lastig is om steeds op allerlei losse onder-
delen instemming te moeten verlenen, zonder goed de samenhang te kunnen zien. DvK: de 
jaarplanner wordt voor de zomervakantie gevuld en zou in juni naar de GMR kunnen of direct 
na de zomervakantie. 
 
5. Ter informatie 
 
5.1 Vakantieregeling 2020-2012 vastgesteld 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
5.2 Besteding stakingsgelden 
DvK: van het stakingsgeld worden buitenvoetbaltafels voor Meppel en Diever gekocht. 
 
5.3 Verslagen Ondersteuningsplanraad 
Deze verslagen ontvangt de GMR ter informatie. Vraag van de GMR: waarom zit er geen ver-
tegenwoordiging van Stad & Esch in de Ondersteuningsplanraad? PdV: niet iedere school is in 
deze raad vertegenwoordigd. Als er een zetel beschikbaar is, dan kan iemand van Stad & 
Esch zich aanmelden. Er vinden dan verkiezingen plaats. 
 
6. Ter bespreking 
 
6.1 E-LOO 
Gea en Leontien hebben in de voorvergadering een terugkoppeling gegeven aan de GMR. 
DvK geeft nog aan dat we m.b.v. DOT docenten meer regie kunnen geven op hun lessen. Do-
centen kunnen direct na een les de feedback van leerlingen op hun les al zien en kunnen er 
dan dus sneller iets mee doen. 
 
6.2 Transitie 
DvK is bezig om alles wat in de stekkersessies besproken is, uit te werken. 1 augustus voor in-
voering van een dagdelenrooster lijkt, zeker gezien deze corona situatie, niet verstandig. Mis-
schien is het goed om aan 1 januari 2021 te denken, zodat er meer tijd is om dit goed voor te 
bereiden. Er wordt nog een zoomsessie met alle mensen van de stekkersessie gepland om dit 
te bespreken. De overweging of het wel verstandig is om dit halverwege een schooljaar, per 1 
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januari, in te voeren wordt hierin ook meegenomen. Er staat tegenover dat het ook jammer is 
nog een half jaar te wachten, als iedereen er erg enthousiast over is.  
 
6.3 Lesgeven op afstand 
Uitwisseling ervaringen: 
⋅ Leerling GMR: Stad & Esch heeft het heel goed gedaan, gelijk vanaf de eerste maandag 

werden al lessen via Zoom gegeven en leerlingen werden ook heel goed geïnformeerd. 
⋅ Ouder GMR: Stad & Esch had alles heel snel op orde en de communicatie was geweldig. 

De oplossing met Lyceo was ook geweldig. Als je al een examentraining had ingekocht bij 
Lyceo, zou je daar een voucher (een jaar te gebruiken) voor krijgen, maar die vouchers 
heeft Stad & Esch ingekocht en ouders krijgen hun geld terug. 

⋅ Docent: ervaring van de mentorklas: het snel opstarten van online digitaal lesgeven is als 
erg goed ervaren, de leerlingen ervaren wel veel werkdruk, ze vinden het zwaar en vragen 
zich af hoe het zit met toetsen en herkansingen. DvK: ontvangt ook signalen dat het druk-
ker is voor leerlingen dan dat ze in de klas zitten. Dit wordt per leerlingengroep wel ver-
schillend ervaren. DvK neemt dit ook mee naar het deelschoolleidersoverleg om dit te be-
spreken in de teams.  

⋅ Docent: bewonderenswaardig dat we zo snel door zijn gegaan. Het is soms wel zoeken, 
hoe houd je leerlingen betrokken en aan het werk voor jouw les, moet je daarvoor elke les 
een zoommoment houden, sommige collega’s doen dat standaard wel, maar wordt dat 
niet teveel.  

⋅ DvK: een zoommoment geeft leerlingen ook structuur, met name voor de leerlingen die 
dreigen af te haken, die moeilijk zelf structuur aan kunnen brengen, kunnen plannen, min-
der discipline hebben, enz. Zorg ervoor dat je als docent in ieder geval met die leerlingen 
regelmatig contact houdt. Het is voor alle leerlingen belangrijk dat ze voldoende aandacht 
krijgen en het gevoel houden gezien te worden. Alleen aangeven dat je beschikbaar bent 
en dat ze je kunnen mailen, is niet voor alle leerlingen altijd genoeg. Zoek hierin een mid-
denweg. Oproep aan docenten: blijf de leerlingen zien en horen, zodat we ze niet kwijtra-
ken. Omarm de diversiteit in lessen en oplossingen en blijf dit ook delen via de paperclips; 
dit verbindt en inspireert. 

⋅ Ouder GMR vindt dat er wel heel erg wordt gecontroleerd op aanwezigheid, als een leer-
ling niet aanwezig is bij een zoomles wordt hij/zij op afwezig gezet in Magister. Een dag 
online les van het 1e t/m het 9e uur is heel erg lang. Het is ook lastig voor ouders om een 
balans te vinden om hun kind aan te sporen z’n best te doen, hem/haar te motiveren, om-
dat ook deze periode meetelt voor de overgang. En hoe gaat het straks, als de school 
weer begint, komt er dan een explosie aan toetsen? PdV: hier wordt over nagedacht; in de 
volgende vergadering komen we met een voorstel voor de overgang.   

⋅ Docent: de werkdruk voor docenten is ook erg hoog. Soms worden lessen drie keer, op 
verschillende manieren, voorbereid en gegeven. 

⋅ Ouder GMR vraagt hoe veilig het is dat leerlingen filmpjes versturen naar docenten? PdV: 
dit wordt getoetst via onze privacy officer. Bijvoorbeeld voor Zoom hebben we daarom 
nu gekozen voor de betaalde versie. We hebben veel aandacht voor de veilige opties. 
Onze ict afdeling is hier ook veel mee bezig. 

 
7. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
 
⋅ Kwetsbare leerlingen 

Er zijn risico’s met leerlingen op twee gebieden: met leren/kennis, dat ze een achterstand 
oplopen, maar daarnaast zijn er ook leerlingen die leven in een niet veilige thuissituatie. 
Voor die leerlingen die niet de hele dag veilig thuis kunnen zijn, gaan we starten met op-
vang op school, in de VSO locatie. We hopen hier aanstaande donderdag mee te kunnen 
beginnen. Op dit moment gaat het om 7 leerlingen. Deze leerlingen gaan aan het werk 
met hun schoolwerk en worden begeleid door drie medewerkers. De aanmelding van deze 
leerlingen loopt via de zorgcoördinator en het zorgadviesteam (Meppel). De zorgcoördi-
nator overlegt ook met de leco’s in Diever. 
 

⋅ Overgangsnormen 
Anderhalve week geleden is hier een eerste overleg over geweest met deelschoolleiders 
en vertegenwoordigers van de plg’s. Deze week of volgende week wordt dit besproken 
en feedback opgehaald in de teambijeenkomsten. Daarna komt het terug in het overleg 
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met de deelschoolleiders en vertegenwoordigers van de plg’s. Er hoort ook een pakket 
aan hulp bij voor leerlingen met achterstanden. 
 

⋅ Bestuurlijke fusie 
De stuurgroep had besloten om op 18 maart tijdens de studiedag medewerkers mondeling 
op de hoogte te stellen. In verband met de corona gevolgen is besloten dat toen niet te 
doen. De medewerkers worden nu morgen schriftelijk geïnformeerd. De GMR leden ont-
vangen de informatie alvast onder embargo. De bestuurlijke fusie is voor tenminste 2 jaar 
uitgesteld. Het model van toezicht en het model van besturen en de verschillen in cultuur 
hebben ertoe geleid dat beide organisatie hebben besloten dat het doorzetten van een 
bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 niet verstandig is, daarvoor is er niet voldoende 
vertrouwen. Uiteindelijk is het hogere doel voor leerlingen (voldoende keuzemogelijkhe-
den en kwalitatief goed onderwijs) nog wel steeds belangrijk, maar er moet voldoende 
vertrouwen zijn om dit gezamenlijk te kunnen bereiken en dat gaat meer tijd kosten. Deze 
informatie komt morgen in de paperclip voor medewerkers en donderdag in de paperclip 
voor ouders. 

 
7.1 Procedure werving en selectie directeur Onderwijs en Personeel 
⋅ De advertentie heeft afgelopen zaterdag op de voorpagina van de Volkskrant gestaan.  
⋅ Het tijdpad en de inrichting van de gesprekken is nog niet duidelijk, dit hangt af van wat 

er mag als gevolg van de coronamaatregelen. 
⋅ We hechten eraan om de invulling van deze functie wel per 1 september 2020 te realise-

ren, zodat er een goede inwerkperiode mogelijk is. Doro van Koningsveld vertrekt per 1 
januari 2021.  

⋅ De benoemingsadviescommissie (BAC) wordt nu ingevuld. In de BAC zitten ook 2 leer-
lingen van de GMR en 2 personeelsleden van de GMR. De BAC zal digitaal afstemmen en 
ook de eerste verkennende gesprekken met sollicitanten zullen digitaal worden gevoerd. 

⋅ De sollicitanten die worden geselecteerd, gaan geen extern assessment uitvoeren. De in-
strumenten van Stad & Esch worden gebruikt om te onderzoeken hoe de kandidaten pas-
sen bij Stad & Esch en hoe ze zich verhouden tot de kwaliteiten van de huidige directeur 
Onderwijs & Personeel. 

 
7.2 Terugblik Inspectieonderzoek i.h.k.v. het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 
We kunnen terugkijken op een heel geslaagd inspectiebezoek. De inspectie is 2 dagen op 
school geweest en 1 dag zijn online gesprekken gevoerd. De inspectie was erg tevreden: 
⋅ Het beeld dat wij hebben geschetst van de school was na het onderzoek ook hun beeld. 
⋅ We hebben een goed aanbod op kunst en cultuurvakken en havistencompetent. 
⋅ We krijgen ook een goed voor de kwaliteitscultuur. 
Het conceptrapport volgt nog.  
 
8. Rondvraag 
Het document met de antwoorden op de vragen voor de rondvraag staat in iBabs. 
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Besluitenvergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
Bij de besluitenvergadering waren 17 GMR leden aanwezig. 
 
1. Lessentabellen 2020-2021 (aanpassingen) 
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de wijzingen in de lessentabellen (Diever 
HA3, Diever TL3, havo 2 en vwo 2) 2020-2021. 
 
2. Doorstroomnormen Diever onderbouw 
De GMR geeft een positief advies, maar adviseert wel met klem om dit stuk duidelijker en 
eenduidiger te formuleren, zodat het ook voor buitenstaanders goed te begrijpen is en er 
geen discussie over kan ontstaan. 
 
3. Aangepaste pta’s 2019-2020 
Niet beschikbaar. 
 
4. Bestuurlijk formatieplan 2020-2021 
Niet beschikbaar. 
 
5. Organisatiedagen 2020-2021 
De GMR stemt unaniem in met het voorstel voor de organisatiedagen 2020-2021. 
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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  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. 
 

28-1-2020 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.  
 

28-1-2020 Jaarplanning Stad & Esch tweede 
helft schooljaar 2019-2020 

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

28-1-2020 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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28-1-2020 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. 
 

28-1-2020 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 in-
formatie havo 4; dit pta voldoet niet aan de gestelde 
afspraken voor een pta. 
 

14-4-2020 Lessentabellen 2020-2021 (aan-
passingen) 

I De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
wijzingen in de lessentabellen (Diever HA3, Diever 
TL3, havo 2 en vwo 2) 2020-2021. 
 

14-4-2020 Doorstroomnormen Diever on-
derbouw 

A De GMR geeft een positief advies, maar adviseert 
wel met klem om dit stuk duidelijker en eenduidiger 
te formuleren, zodat het ook voor buitenstaanders 
goed te begrijpen is en er geen discussie over kan 
ontstaan. 
 

14-4-2020 Organisatiedagen 2020-2021 I De GMR stemt unaniem in met het voorstel voor de 
organisatiedagen 2020-2021. 
 

 


