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Notulen Medezeggenschapsraad (extra bijeenkomst t.b.v. instemming FER)
cluster Hunsel - Ittervoort - Neeritter
Datum: 07-01-2019
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Wegwijzer, Hunsel

Aanwezig: Ronald Schroijen, Leon Corsten, Roel Sniekers, Susan Coolen, Milan van Hoof, Yvonne
Heijmans, Tom Gielen, Mark Frencken, Hilda Bex-Teuwen, Gérard Zeegers, Peggy van Ratingen,
Afwezig m.k.: Janneke v.d. Heuvel, Andrea Bosma, Mark Vestjens, Simone Geene, Jeanine Stassen.
________________________________________________________________________________
Toelichting door Gérard over gelopen tijdpad m.b.t. FER tot op heden.
Vraag aan adviseur: In welke mate voldoet de inhoud van de FER aan de effecten van de fusie?
Antwoord: Deze is voldoende onderbouwd. Het daadwerkelijke effect zal moeten blijken als de fusie
is gerealiseerd.
Advies: vastleggen van evaluatiemomenten. De te evalueren punten staan helder omschreven in de
FER. De concrete instrumenten als SCOL, trendanalyses opnemen in schoolplan; dit gaat ook altijd
naar de MR als instemming. Deze hoeven niet in de FER.
Sjef verduidelijkt waarom cijfers over toekomstige groepsgrootte niet in de FER staan. Mark zou
graag zien dat deze inhoud inzichtelijk wordt gemaakt in de FER. Bij de ouderraadpleging moet
duidelijk aangegeven worden wat inhoudelijk wel en niet in de FER staat.
Voorbeeld: het aantal lokalen, groepsgroottes staan nu niet genoemd. Sjef adviseert dit ook niet
doen.
Leon geeft aan een berekening te willen hebben, een break-even-point op basis van financiën om te
kunnen bepalen of de financiën en het aantal leerlingen voldoende zijn om het IKC rendabel te
maken. Dit voor eerste jaar van opening, en na fusiegelden. Peggy stelt voor om deze berekening dan
ook te maken van huidige situatie (0 punt). Elders is berekend dat er in principe 98 leerlingen nodig
zijn voor het formeren van 4 groepen, 2 dagen IB, 3 dagen directie, maar zonder vorm te kunnen
geven aan de opgestelde visie/missie voor het IKC. Maar wellicht anders vorm gegeven nu, met
instructiegroepen etc. Dat is lastig om nu te bepalen en dus op te nemen in de FER.

De vraag is ook wat het alternatief is voor de scholen. Sluiten van scholen, een school verdeeld over
meerdere locaties? Voor de totaalontwikkeling van kinderen is er meer nodig. Besluit is voor de
toekomst.
Wat is er additioneel nog nodig in de communicatie naar de ouders? Ouderraadpleging, wat te doen
met de resultaten? Inloopsessies? FAQ? Brief in makkelijke taal met de zaken die er voor ouders toe
doen. Vragen zullen niet altijd meteen beantwoord kunnen worden.
Is deze FER voldoende onderbouwd om te delen met de ouders? Of moeten er nog een aanvulling
komen over voorgenoemde zaken?
Het is mogelijk om een financiële paragraaf toe te voegen aan de FER. Vanaf hoeveel leerlingen is de
nieuwe school rendabel, vraagt Leon. Sjef: je kunt weergeven wat je basisinkomen voor je bezetting
is. Maar hoe ga je die bezetting weergeven? Vanuit visie of vanuit de opdracht anders te organiseren
in kader van lerarentekort en Passend Onderwijs? Keuzes toekomstgericht maken. Fusiegelden niet
volledig inzetten op kleinere klassen, want dat kun je maar 6 jaar waarmaken. De visie is de leidraad
om het onderwijs vorm te geven. De fusiegelden moeten zo worden gebruikt dat je onderwijs ook na
die 6 jaar op de ingezette manier kunt blijven realiseren. Vb. eerste jaren meer gelden voor
begeleiding van bijv. de zorg, proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat je na die 6 jaar goed
verder kunt, op de ingeslagen weg.

Is de rapportage voor partners als kinderopvang voldoende onderbouwd voor bedrijfsmatige
investeringen? Hoera heeft deze fusieschool nodig om te kunnen investeren.
Leon geeft aan de FER aan de ouders voor te willen leggen alvorens de instemming plaatsvindt. De
instemming met de FER geeft echter nog niet aan dat er met de fusie is ingestemd. Het geeft
bouwstenen om punten verder te concretiseren.
MR-en: transparant over de FER zijn, deze publiceren op elke website.
Sjef adviseert na te denken over wat te doen met de resultaten/reacties van ouders? Bijv.
organiseren van inloopbijeenkomsten (geen forumbijeenkomsten, vaak gearrangeerd). Tijdens een
inloopsessie schrijf je alle vragen op, als MR loop je rond, antwoorden delen wanneer je ze hebt.
Mark Frencken stelt voor een extra regel in de FER op te nemen over wat er gedaan zal worden met
de uitkomsten van de ouderraadpleging.
Wat te doen met de beoogde, genoemde fusiedatum van augustus 2020? Gezien deze datum niet
gerealiseerd kan worden. Of koppelen we deze aan de opening van het gebouw?
In de bijeenkomst van volgende week wordt het tijdpad gedeeld. Duidelijkheid over realisatie van de
bouw, echter als de gemeente een getekende instemming van de fusie wil zien alvorens actie te
ondernemen, kan een tijdpad niet vastgesteld worden. Kaders moeten helder zijn, kunnen in een
tijdpad worden aangegeven. Veel inhoudelijke besluiten worden per jaar genomen.
Leon heeft aan SPOLT gevraagd om het complete tijdpad te delen, en zo vanaf deadlines terug te
werken. Nu worden we verrast door timings (vertraging voor gemeente).

Volgende week in de bespreking meenemen:
1. Elementen m.b.t. de realisatie van de bouw in een tijdplanning zetten.
2. Welke stappen moeten er nog worden ondernomen? In een tijdspad te zetten?
Sjef adviseert om de ouderraadpleging te houden na de instemming van de FER. Tekstwijziging
doorvoeren en de FER complementeren. Financiële onderbouwing en een extra regel in de FER
opnemen over wat er gedaan zal worden met de uitkomsten van de ouderraadpleging. Het bestuur
wil in de bijeenkomst van dinsdag 15 januari de FER ter instemming aanbieden aan de MR-en.
Leon vraagt of 1 week niet kort dag is om van aangepast document naar instemming te gaan. Tom
geeft aan dat enkel de aanvullingen nieuw zijn, en dat dit wel binnen een week zou moeten kunnen.
FER is een richtinggevend document waarin je schrijft waarom gaan we dit doen, en wat zijn de
gevolgen voor ouders, kinderen, personeel.
De uitwerking vindt plaats in het schoolplan.
Signaal van de MR naar ouders: in grote lijnen in de FER weggezet. Ouderraadpleging om ouders te
bevragen op een aantal zaken. De vragen die je ophaalt, leveren vragen op om het gesprek verder
aan te gaan. Staan niet in je FER. Daarna wordt de definitieve instemming voor de fusie voorgelegd.
Afspraak: aanvullende vragen voor morgenochtend 10.00 uur mailen naar Gérard, uiterlijk woensdag
09 januari a.s. zal Gérard de documenten/wijzigingen doorsturen. Inclusief aangepaste brief voor de
ouders. Sjef en Susanne kunnen morgen naar de brief voor de ouders kijken. In de brief wordt ook de
ouderbevraging aangekondigd.

