Marculphusstraat 2
6013 RJ Hunsel
0475-565590
administratie@wegwijzerhunsel.nl

Notulen Medezeggenschapsraad
cluster Hunsel - Ittervoort - Neeritter
Datum: 10-04-2019
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Schakel, Ittervoort
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig zijn alle MR-leden, de
genodigden te weten CvB en directie. Daarnaast zijn er twee toehoorders.


Concept formatieplan – werkverdelingsplan komend schooljaar (informatief)
Directie licht de basisformatie voor het komende schooljaar toe. Er volgt nog een verdere
nuancering nadat deze met teams besproken is. PMR heeft instemmingrecht in deze. Aanpassing
conciërge: Conciërge die voor alle drie de locaties werkt.
Aanvraag van bovenschoolse investering m.b.t. formatie t.b.v. de fusie loopt, in de vorm extra
ondersteuning management, zodat deze de fusie goed kan begeleiden.
Aug. 19: Vanuit cao dient er een werkverdelingsplan te worden opgesteld; primair berust deze
taak bij teams. Indien nodig zal, op verzoek van het team, het management participeren. Dit
wordt komende studiedag met team verder besproken. PMR heeft instemming.
Directie wordt gefaciliteerd vanuit het bovenschools budget en drukt zodanig niet op de formatie.
SPOLT vindt het belang van de scholen voorop staan en zal altijd zorgen voor deze facilitering van
directie.



Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster is reeds gedeeld en wordt toegelicht door de directie. Voor de planning van
de meivakantie heeft binnen de stichtingen in de regio afstemming plaatsgevonden en valt in
2020 samen voor wat betreft PO.
Vakantierooster leerkrachten: Bij de leerkrachten in het rooster staat een tekort van 51,8 uur. Dit
geeft ruimte voor extra inspanningen van leerkrachten gedurende het schooljaar.



Schoolplan (verlenging)
Indien de tekstuele wijzigingen doorgegeven aan Nadine, zijn doorgevoerd stemmen de MR-leden
van Hunsel ook allen in. De MR-en van Ittervoort en Neeritter hebben hun toestemming reeds
verleend.



Vergaderdata mei/juni
16 mei 2019 - Ittervoort
25 juni 2019 - Neeritter



Fusie (in aanwezigheid CvB)
Ouderraadpleging
Directie licht het doel van de ouderraadpleging toe.
De resultaten met percentages en opmerkingen zijn aangeleverd aan de MR-leden. Deze zijn
vertrouwelijk en bestemd voor MR-leden en bevoegd gezag. Voorgenoemden beslissen wanneer

en op welke wijze de uitkomst gedeeld wordt met de achterban. Vr: Hoe en wanneer wordt de
ouderraadpleging gedeeld? Deze zal op korte termijn worden gedeeld.
De ouderraadpleging geeft input voor de beslisvorming over het fusiebesluit.
Vr: Is er een duidelijk beeld vanuit de resultaten ontstaan bij de MR-leden? Ja, alle MR-en geven
aan voldoende beeld te hebben kunnen vormen.
Vr: Een gedeelte van de ouders heeft niet gereageerd, hoe daarmee om te gaan? Er wordt
gevraagd hoe de MR-en dit gaat interpreteren. Dit is een keuze van de ouders.
Deelnamepercentage is hoog genoeg om de uitslag acceptabel te vinden; de niet invullers dienen
we dan ook verder niet mee te laten wegen.
De functionaris gegevensbescherming (FG) is geraadpleegd om de herleidbaarheid van de
deelnemers te beschermen. Hiervoor zijn resultaten over de groepen samengevoegd naar
onderbouw (1 t/m 4) en bovenbouw (5 t/m 8).
Er was een hiaat in de enquête, op twee vragen kon slechts één antwoord worden gegeven,
hierover is naderhand gecommuniceerd met de ouders. Bij de opmerkingen bij deze vraag hebben
ouders hun bevindingen wel aangevuld.
Er waren veel bruikbare reacties vanuit de onderzoeksvragen, deze informatie wordt
meegenomen bij de invulling van de fusieschool.
De feedback zal in de vergadering van 16 mei worden besproken.
Ruud laat een conceptplanning t.a.v. fusieproces zien zoals deze er uit zou kunnen zien
(ambitieplan), gezien vanuit het oogpunt van de feitelijkheden van dit moment. Denkend aan
missie en visie, inhoudelijk aanbod, personele inzet, organisatie(s), beleid, structuur (lesrooster),
zorg en begeleiding, inrichting, communicatie/registratie, financiën, ICT, bouwproces. Het is een
groeidocument, dat inzicht geeft in het proces. Deadlines, tijdsplanning en verantwoordelijken
worden opgenomen. Het plan zal samen met IKC-partners besproken en geactualiseerd worden.
Voor volgende vergadering volgt update van document.
Fusiebesluit
Bevoegd gezag legt het fusiebesluit (in eerste instantie) voor met een opgenomen clausule:
We gaan uit van de besluiten, plannen en processen zoals ze er op dit moment zijn.
Fusie effectuering: 1 augustus 2021. Parallel aan opening van de school.
Gebaseerd op de financiële middelen die beschikbaar zijn.
Heroverweging: tweeledig. Spolt en MR-en kunnen terug komen op hun besluit bij vertraging
van het proces.
Clausule wordt ter discussie gesteld en er wordt afgesproken deze uit het instemmingsformulier
te halen. Met als reden dat SPOLT zich aan de fusie-instemming dient te blijven houden ook als
proces verdere (ongewenste) vertraging zou op lopen.
MR-en spreken uit dat kwaliteit van onderwijs belangrijkste is in deze.

Vragen:
Geruchten dat Hoera zou opgeven bij heroverweging ?
Antwoord: zijn niet op waarheid gebaseerd. Hoera is een constructieve partner, die
participeert op basis van de afspraken van dit moment.
Er is een brief naar de raadsgriffie van de gemeente gestuurd, van directie en bestuur, met de,
mogelijke, gevolgen van locatieheroverweging en het verzoek aan de gemeenteraad om het
proces doorgang te laten vinden.
Vraag:
Hoeveel tijdsvertraging is acceptabel voor SPOLT?
Antwoord: Indien er voor de zomervakantie helderheid is, is dat acceptabel. Er ontstaat een
discussie over de tijdspanne. LC geeft aan dat vanwege budgetvrijgave door gemeente er
eerst een VO of DO moet liggen. In de getoonde concept planning (die nog niet compleet is)
betekend dat ruim 10 maanden vanaf fusie-instemming.

-

De gemeente heeft de zaak in december ‘on hold’ gezet, vanwege het feit dat het proces
inzake de stemming van fusiebesluit binnen de MR-en nog niet afgerond was. Indien dit
proces is voltooid kan het krediet worden aangevraagd. Hoe is de planning van de gemeente
in deze?
Antwoord: Indien er dinsdag in de raadsvergadering negatief wordt besloten over een
heroverweging van de locatie, zal het proces verder doorgang vinden.
LC: indien locatie wordt heroverwogen kan planning evengoed doorlopen omdat we nog 10
maanden hebben alvorens DO er ligt. PVE zou volgens vorige vergaderingen Maart gereed zijn
en staat in de conceptplanning voor gereed in Mei. Heroverweging lijkt volgens deze planning
nog niet voor vertraging te zorgen. Uitleg door RS over gemeentelijke werkwijze in deze.

Indien kwesties voor vertraging zorgen, zal dit niet van invloed zijn op de stemming van de MR.
Het fusiebesluit van de MR-en is namelijk gebaseerd op het belang van de kwaliteit voor ons
onderwijs.
De MR-en gaan afzonderlijk in overleg over de stemming van het fusiebesluit.
Uitkomst stemming inzake fusiebesluit:
MR Ittervoort (voltallig aanwezig):
Instemming met de fusie o.v.v. opneming van clausule, deze zal door de MR binnen een week
worden doorgegeven aan de directie
Neeritter (voltallig aanwezig):
MR stemt in met de fusie.
Hunsel (één ouderlid is afwezig m.k. voor aanvang van deze stemming):
MR stemt in met de fusie.
Afspraak:
Alle MR-en staan voor instemmen fusie. MR Ittervoort levert z.s.m. een clausule aan; deze wordt
ter akkoord verzonden aan voorzitters MR-en en bevoegd gezag. Vervolgens wordt definitief
tekenmoment vastgelegd door voorzitters met bevoegd gezag.
Opmerking RSn namens MR Ittervoort dat de brief van spolt aan de gemeente, de MR de schuld
lijkt te geven van vertraging. Er wordt om een rectificatie gevraagd, die SPOLT beloofd te sturen.
Voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

