
Notulen van de 3e MR-vergadering 2021-2022 van de  

Plaats: online 

Datum: 30 november 2021   

Aanvang: 19.00 uur 

Eindtijd: ca. 21.00 uur 

 

Aanwezig: Koos Sikkema (vz), Ruben Meijer, Paul Meijer, Jan Gerhard Graver, Lotte 

Groeneveld, Roelof Datema, Erik Schipper, Amy Rutgers, Lieneke Ritzema, Fenna Martinus, 

Ron Benjamins  

______________________________________________________________ 

1. Opening 

Door Koos, van harte welkom allemaal, in het bijzonder Fenna, de nieuwe 

leerling voor de leerlinggeleding.  

2. Mededelingen  

Geen 

3. Vaststellen agenda 

Een punt toegevoegd, bij punt 8  

4. Vaststellen verslag: Concept notulen 2 november mr(1. redactioneel, 2. n.a.v.) 

Zonder wijzigingen vastgesteld 

5. MR 2122-007 sociaal akkoord ouderbijdrage (informatie)  

Er zijn al afspraken gemaakt binnen de gemeente Groningen over sociale 

inclusie. 

Sommige onderdelen gaan specifiek over schoolkosten. We hebben daar de 

vorige keer al over gesproken, het blijft een heel lastig punt, zeker met 

betrekking tot de reizen die wel of niet georganiseerd kunnen worden. Het 

hele document gaat veel breder dan alleen over de schoolkosten, er zijn veel 

afspraken gemaakt waar we ons als school aan gecommitteerd hebben. Het 

blijft een goede optie om een fonds in te stellen, of ‘vrienden van de CSG’, ook 

blijft het een goed idee om leerlingen zelf ergens voor te laten werken. Het 

staat buiten kijf dat we leerlingen graag reiservaringen willen geven.  

6. 2122-008 besturingsfilosofie (informatie) 

Als we als mr achter dit document kunnen staan, dan worden de stukken 

aangepast en die worden dan voorgelegd. Het blijft het plan om bestuur en 

directie uit elkaar te halen. Voordeel kan zijn dat je met een eventuele fusie 

wendbaarder bent. (dus van directeur bestuurder naar bestuurder.) Het 

eerdere idee was om vestigingsdirecteuren portefeuillehouder te laten zijn. Dit 

idee is van tafel. Vestigingsdirecteuren zijn dan vooral verantwoordelijk voor 

de vestiging.  

De aansturing van het bestuursbureau moet dan bij een directeur 

bedrijfsvoering worden neergelegd. Op dit moment heeft alleen de directeur 

van Selion nog echt een portefeuille. Ook zijn bijdrage aan het beleid van het 

samenwerkingsverband is al veranderd. Hij houdt op dit moment de 

aansturing van het expertisecentrum en sterk techniekonderwijs. Dit is wel 

een vrij zware belasting.  



Het expertisecentrum zou dan ook een stafdienst kunnen worden en terecht 

kunnen komen bij de directeur bedrijfsvoering.  

Het eerste uitgangspunt was dat het budgettair neutraal kon, dat kan in het 

nieuwe plan niet. Het is een goed idee om te kijken hoe het bij andere scholen 

geregeld is om te voorkomen dat de overhead te groot wordt. 

  

Op dit moment zijn er geen concrete gesprekken met nieuw partners, maar er 

komt een nieuwe bestuurder bij VCOG, wellicht biedt dat weer een nieuwe 

opening. Het zou voor de positie in de stad goed zijn om toch iets groter te 

worden.  

 

We kunnen in de volgende vergadering bij voorkeur het nieuwe 

functiebouwwerk en de benchmark agenderen. Later zouden dan de statuten 

aangepast kunnen worden.  

7. Corona maatregelen (ter bespreking, geen stuk) 

Er staat in het nieuwe protocol dat open dagen niet fysiek mogen worden 

georganiseerd. Er is contact met O2G2, de doemiddagen mogen wel doorgaan, maar 

in een lege school. De leerlingen van het primair onderwijs blijven dan (voor zover 

mogelijk) in hun eigen groep. Het is begrijpelijk dat er docenten zijn die zich niet 

comfortabel voelen bij het lesgeven aan groep 8 leerlingen.  

8. Aanpassing statuten 

Jan Gerhard en Koos hebben hier al naar gekeken, voor de volgende vergadering 

worden voorstellen voor wijzigingen voorgelegd.  

9. Rondvraag   

Hoe gaat het met de gesprekken met de wethouder over de nieuwbouw voor het 

Augustinus. We staan ingepland voor de tweede tranche van het huisvestingsbeleid. 

Dit is pas na de gemeenteraadsverkiezingen.  

10. Sluiting.  

Koos dankt iedereen voor tijd en aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.06 uur. 

 

 

 


