Notulen Overleg Medezeggenschapsraad
Cluster Hunsel-Ittervoort-Neeritter

Datum: 10-12-2018
Tijd:
19:30u
Locatie: BS De Schakel Ittervoort
Aanwezig
Bestuur:
Extern:
Toehoorders:
MR Hunsel:
MR Ittervoort:
MR Neeritter:

Peggy van Ratingen, Gerard Zeegers
adviseurs Sjef Weijman, Suzanne Hannen (Kindante)
Robert Martens wethouder onderwijs
2 ouders uit Ittervoort
Hilda Teeuwen, Mark Frencken, Tom Gielen
Jeanine Stassen, Leon Corsten, Ronald Schroijen, Roel Sniekers
Janneke vd Heuvel, Yvonne Heijmans, Milan van Hoof, Andrea Brouwers

Afwezig:

Mark Vestjens (MR Hunsel) Susan Coolen, Simone Wolters (MR Ittervoort)

Notulist: Roel Sniekers
Cluster breed gedeelte
1. Fusie: Met CVB, directie, wethouder, adviseurs
Gerard geeft aan dat het tot 29 mei 2018 over de locatie is gegaan en daarna inhoudelijk over het
fusietraject. Gaandeweg dit traject is er bij de gemeente onrust ontstaan over de voortgang
Robert Martens vult aan dat er op 3-12 een gesprek is geweest met de stuurgroep. De gemeente
heeft maar 1 taak en dat is zorgen voor de huisvesting. Er is een stuurgroep ingesteld nadat de raad
op 29 mei de locatiekeuze heeft vastgesteld. De stuurgroep, bestaande uit Gemeente, Spolt, Hoera,
Bibliocenter heeft een projectleider aangesteld, een projectplan geschreven en gesprekken gevoerd
met de diverse partners.
Op dit moment is de stand van zaken dat er 3 maanden achterstand is op de oorspronkelijke planning
waardoor de school niet in augustus 2020 kan openen.
Het college kan pas verder nadat het fusiebesluit is genomen (de laatste van de 3 formeel te nemen
stappen in het fusieproces).
Rekening houdend met de actuele planning zou e.e.a. in de mei vergadering aan de raad worden
gepresenteerd voor het budget t.b.v. de bouw. De wethouder geeft aan dat zij tijdig hun tijdpad
hebben gecommuniceerd en ongeveer 6 maanden na het fusiebesluit zou e.e.a. in de raad komen.
De wethouder geeft aan dat de gemeente enkel geldverstrekker is voor de bouw van de nieuwe
school, de rest is in handen van SPOLT. De gemeente heeft gewacht op informatie van SPOLT. Dit
heeft onder andere te maken met het doorrekenen van plannen, het collegevoorstel en de
daadwerkelijke planning van de raadsvergadering en mogelijke vertraging vanwege zomerreces.

Er wordt door Leon en Mark Frencken gevraagd naar een duidelijke tijdlijn met daarin opgenomen
- tijdpad gemeente
- tijdpad Spolt
Kunnen we nog ergens de verloren tijd inhalen? Daarbij wordt meermaals door CVB, Wethouder en
adviseurs aangegeven dat we moeten kijken naar zorgvuldigheid voor snelheid en dat we beter meer
tijd kunnen nemen om aan de achterkant "winst" te behalen omdat het beeld kan ontstaan dat er
onder tijdsdruk besluiten worden genomen.
De next step in het proces is de FER. Hiervan wordt het voorstel gedaan om deze eerst naar de
adviseurs te sturen voor de inhoudelijke toetsing. Als zij het eens zijn met de opzet zullen de MR-en
worden geïnformeerd. Dit voorstel werd in de vergadering aangenomen en zal worden opgevolgd.

Sjef Weijman geeft aan dat er 3 processen door elkaar lopen
1. Formele fusiestuk met daarin 3 stappen
 Intentieverklaring deze gaat over onderzoeken van haalbaarheid en wenselijkheid om te
komen tot een fusie
 FER hierin staan de gevolgen voor de kinderen, de ouders en het personeel in benoemd
 Fusiebesluit daadwerkelijke bekrachtiging van de fusie.
2. Bouw
De vertraging die ontstaat komt eigenlijk door de voortvarendheid
 Er is een voorbereidingskrediet getroffen in de raad
 Standpunt college is duidelijk
3. Schoolplan uitgewerkte visie en complete plaatje
Sjef geeft aan dat de energie moet worden gestoken in het proces dat je kunt beïnvloeden. De
oplevering van de bouw is ondergeschikt aan de tijd, zeker als de onderwijsvorm niet afwijkt van de
huidige onderwijsvorm. Vanwege tijdsdruk zouden er geen concessies moeten worden gedaan aan
de inhoud en invulling van het schoolplan. Dit levert aan de achterkant meer op.
Inzake de ouderraadpleging moet goed worden nagedacht over de formulering van de vragen.
Daarbij moet er indien gewenst ook ruimte zijn voor de andere partners (Hoera, Bibliocenter en
gemeente) om informatie op te halen niet alleen voor de korte maar ook voor de langere termijn.
Een andere suggestie van de adviseur is om te kijken of de beschikbare fusiegelden niet al deels in
het voortraject geïnvesteerd moeten worden. Dit betreft dan wel een voorfinanciering vanuit Spolt.
Susanne Hannen vult aan dat het gaat om de dingen die ouders willen weten. Het gaat er uiteindelijk
om hoeveel kinderen er op 1-10-2020 op de nieuwe school zitten.
Geef ook duidelijk aan in de FER waar er ruimte is voor discussie maar ook waar die ruimte er niet
meer is.
Benoem ook in de FER wat de gevolgen zijn als de fusie niet doorgaat. Welke consequenties worden
hieraan verbonden. Gerard heeft hier uit moreel oogpunt moeite mee, omdat hij dit als dreigement
vindt overkomen.

Door Janneke wordt de sluiting van de school in Haler nog benoemd dat we aan de voorkant duidelijk
moeten communiceren.
Concluderend, er is veel over het verleden gesproken, Het gesprek op 21-11-2018 is verhelderend
geweest en we moeten kijken naar een haalbare planning. We weten dat 1-8-2020 niet haalbaar is.
Het tijdpad wordt op 15-1-2019 besproken tezamen met de vragen die in de raadpleging opgenomen
gaan worden. Daarbij wordt ook gevraagd of Paul Joppen erbij kan zijn als projectleider.
Wethouder stipt aan dat het niet uit te sluiten is dat Paul Joppen vervangen wordt. Paul is extern
ingehuurd en de raad heeft het college opgedragen om externe inhuur te beperken. Het mogelijke
vertrek wordt als een verlies ervaren binnen dit project vanwege de kennis en voortvarendheid die
Paul het proces heeft meegegeven. Er wordt geopperd een aanbevelingsbrief te sturen naar de
gemeente.
Tom vraagt of er financiële gevolgen zijn als we de tijd nemen. De bouwkosten stijgen enorm en er
wordt in de offertes nu wel opgenomen dat er rekening moet worden gehouden met stijgende
kosten als de bouw pas in 2019 aanvangt. De gemeente wil daar niet voor een verrassing komen te
staan.
Voor wat betreft de stuurgroep is de next step het programma van Eisen. De partners moeten kijken
waar een overlap zit in hun programma van eisen. De wethouder geeft aan dat hij een gesprek met
bibiliocenter heeft gehad en dat het bibliocentrum zich gaan beraden over een eisenpakket. Willen
zij fysiek in het gebouw zijn en zo ja hoe ziet dat er dan uit. Deze uitspraak zorgt voor discussie omdat
dit in de beeldvorming afbreuk kan doen aan het gehouden verhaal dat de bieb altijd zou
participeren. Door de bewoording van de wethouder lijkt dit anders te kunnen zijn. De wethouder
geeft aan dat hij bibliocenter niet kan verplichten te participeren en dat zij hun visie voor de
komende jaren gaan beschrijven.
Ook geeft de wethouder aan dat hij deze week de raad een voortgangsrapportage moet sturen om
hen te informeren.
Voor wat betreft de bouw wordt nog opgemerkt dat er geen vertraging in tijd kan ontstaan door
Hoera en Bibliocenter, of fuserende voetbalvereniging in Hunsel.
Er wordt nog gesproken over de eerste fusieflits. Tom heeft hiervoor een aanzet gemaakt en Gerard
en Peggy hebben deze aangevuld alsook een stukje vanuit de teams. De fusieflits is nog niet gedeeld
met de MR-en en deze kunnen deze nog inkijken en eventuele opmerkingen hierop maken.
2. AVG
De AVG is een hot item en er is afgesproken dat daar waar ouders de toestemmingsverklaring (nog)
niet hebben ingevuld ervan uit wordt gegaan dat er geen toestemming is. Verder is er een 10stappenplan beschikbaar gesteld en worden er Spoltbreed stappen gezet om steeds meer AVG proof
te zijn. Het gaat primair om bewustwording en het kunnen aantonen dat de organisatie er mee bezig
is.
3. Aanstelling nieuwe directeur
Gerard geeft aan dat er op 3-12 een extra vergadering is geweest waarbij hij (nogmaals) zijn voorstel
voor intern werven heeft toegelicht. De MR-en adviseren om zowel intern als extern aan te
besteden. Die lijn wordt gevolgd door de bestuurder en de profieltekst en advertentietekst in
doorgestuurd naar de personeelsgeledingen van de MR-en. De teams hebben hun input klaar en
zullen deze verwerken en naar Gerard sturen. De uitwerking zou eind deze week afgerond zijn

waarna plaatsing van de vacature ook zou kunnen plaatsvinden Er wordt een reactietermijn tot 7-12019 12.00 uur aangehouden.
In de BAC nemen zitting namens het personeel Jeanine Stassen, Koen Strous, Nadine Karo. Vanuit de
oudergeledingen MR heeft Mark Frencken aangegeven te willen deelnemen. Dit wordt door de
aanwezige leden akkoord bevonden waardoor de commissie compleet is.
Rondvraag
Roel stand van zaken inzake begroting 2019. Afronding rond 18-12-2018 daarna naar GMR en
wordt e.e.a. gedeeld en besproken in de eerstvolgende (reguliere) MR-vergadering. Gerard geeft aan
dat de financiële commissie positief is en dat er daardoor ook geen bezwaren te verwachten zijn in
de GMR.
Milan moeten we nadenken over de nieuwe MR opzet (richting fusieschool). Dit komt t.z.t. zeker
aan de orde. Roel geeft aan dat er eerder is aangegeven dat ook de statuten zullen worden opgesteld
richting de nieuwe fusieschool. Hilda neemt dit voor haar rekening
Milan informeert nog waar de 3 maanden vertraging vandaan komen. Dit komt als donderslag bij
heldere hemel bij de aanwezigen. Gerard vindt het betreurenswaardig hoe dit is verlopen.

