
 

Kernpunten vergadering 6 december 2021: 

Aanwezig 

Algemeen bestuur 

Mariëtte Hamer (voorzitter), Mohamed Acharki, Hamit Karakus, Leen Paape, Focco 

Vijselaar, Jessica van Wingerden 

 

College van bestuur 

Huub van Blijswijk (voorzitter), Bob de Baedts, Renata Voss 

 

Rob van Butselaar (concern-controller) 

Rozemarijn van der Lee (bestuurssecretaris) 

Rianne van Dijk (beleids- en bestuuradviseur) 

 

 

Kennismaking nieuwe rectoren 

Het algemeen bestuur maakt kennis met de nieuwe rectoren Bouwien Bovenberg 

(Erasmiaans Gymnasium) en Bart Oremus (Wolfert Scholengroep).  

 

Mededelingen 

Algemeen bestuur: 

- Gesprek wethouder Kasmi 1 november 2021 

Op 1 november 2021 hebben de voorzitter van het algemeen bestuur en het college 

van bestuur de wethouder gesproken in het regulier halfjaarlijks overleg. Er zit een kort 

verslag het gesprek van bij de vergaderstukken. In het gesprek is het onder andere 

gegaan over de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, waarmee de stichting 

van nieuwe scholen vereenvoudigd wordt.  

 

Termijnagenda’s 2022 

Het algemeen bestuur kan zich vinden in de voorgestelde termijnagenda’s voor het 

algemeen bestuur, de auditcommissie en de onderwijscommissie in 2022 en stelt ze 

vast.  

 

Digitale bekwaamheid 
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Tijdens de vergadering van de onderwijs- en auditcommissie (10 en 15 november) is 

de bijgevoegde PowerPointpresentatie nader toegelicht door het hoofd ICT (Diana 

Liefhebber). Tijdens het gesprek dat plaatsvindt in het algemeen bestuur wordt de visie 

van auditcommissie en onderwijscommissie verhelderd. De auditcommissie achtte een 

bepaald basaal niveau noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de functie en om in de 

toekomst ook gesteld te staan om aan de (nieuwe) verwachtingen van het onderwijs te 

blijven voldoen én om stappen te zetten. In de onderwijscommissie is het gesprek 

gevoerd over de vraag of je iedereen op hetzelfde niveau kunt brengen. Er is 

gesproken over het belang om een veilige omgeving te creëren voor mensen om hen 

in elk geval op het basisniveau te krijgen: door middel van ruimte, tijd, een goede 

helpdesk en door hen bij de hand nemen, waar nodig op individuele basis.  

 

Het college van bestuur vult aan dat het overgrote deel van onze leraren overigens 

voldoet aan onze eigen norm voor basisvaardigheden. Veel leraren hebben eigenlijk 

niet eens door hoe digitaal vaardig zij al zijn met alle applicaties die zij tijdens hun werk 

benutten. Er is echter sprake van aantal scholen waar niet genoeg devices waren en 

waar leraren dus automatisch minder met digitale middelen in aanraking kwamen 

tijdens het werk. Dat zijn we nu aan het inhalen.  

 

Definitieve stukken 

Het algemeen bestuur neemt met belangstelling kennis van de definitieve versies van 

de aanbiedingsbrief aan de gemeente, de Koers Sta Open 2022-2026, het jaarplan 

2022 en de tweede voortgangsrapportage 2021.  

 

Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag.   


