Notulen M.R. vergadering
Datum:

Maandag 28 januari 2019

Tijd:

19.30 uur - 20.45 uur gezamenlijk met de 3 scholen
20.45 uur - 21.15 uur per school

Locatie:

19.30 uur - 20.45 uur klaslokaal St Lambertus Haren
20.45 uur - 21.15 uur koffiekamer en twee lokalen

Wie:

CvB: Michel van den Berg, Harrie van de Ven
Directeur: Wim Spijkerboer.
M.R. De Linde: Lynn van Kessel, Lieke van Rixtel , Hans van Loon en Jan Megens.
M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Pamela van de Leest, Kim van de Camp en Janneke Strik.
M.R. Klim Op: Lucy Verstijnen (verlof), Kitty Hendriks, Jaqueline Snellen (afwezig) en Carin
Witsiers.

Voorzitter
Notulist

: Janneke (1e uur)
: Kim (1e uur)

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur)
Agendapunten:
1. Opening
1
Welkom aan iedereen.
Bijzonder welkom aan het College van Bestuur Harrie en Michel.
2. Bezoek College van Bestuur
Namens Michel en Harrie, dank voor de uitnodiging en dank voor de betrokkenheid
van ouders. In deze MR geleding als ook ook binnen het dream team.
Doel:
- Open gesprek waarbij het CvB wat willen komen halen en geen oplossingen
komen brengen;
- Alles is bespreekbaar, alle opties gericht op de toekomst zijn bespreekbaar;
- We gaan inzoemen op de financieen;
- We gaan inzoemen op wet en regelgeving.
Mogelijk gaat CvB met acties vanuit de MR naar huis.
Gericht op de toekomst van de scholen heeft Wim Spijkerboer een extern bedrijf,
PentaRho, ingeschakeld om een rapport op te stellen.
Dit bedrijf heeft gebruik gemaakt van vele gegevens en heeft als uitgangspunt de
uitkomsten van het Dreamteam genomen. Het rapport heeft met name bekeken wat de
kosten van de verschillende scenario’s zijn. Tijdens het gesprek wordt over de inhoud

Uitvoerende

van dit rapport besproken. Daarnaast hebben de afzonderlijke MR-ren een brief
gestuurd aan het CvB over hun visie op de toekomst van de scholen. Ook deze brieven
zijn besproken.
Michel en Harrie leggen uit dat om te kijken naar de toekomst van het onderwijs in de
onze kernen het CvB een proces doorloopt.
Dit is een proces wat zorgvuldig zal verlopen, waarbij de CvB alle betrokken partijen wil
horen en nog veel zaken moet uitzoeken. Daarnaast wil het alle belangen bekijken en
een goede communicatie met alle belanghebbenden nastreven. Denkend aan kinderen,
ouders, docenten en ook de politieke belangen. Optimus is juridisch eigenaar van het
gebouw, gemeente Oss is economisch eigenaar. Renovatie ter verlening van de
levensduur van een gebouw is voor rekening van de gemeente, evenals nieuwbouw.
Esthetische renovaties , bijv in kader van een prettige leeromgeving (leerpleinen enz)
zijn altijd voor rekening van Optimus. Alle senario’s in het rapport worden
doorgerekend, ook de onderwijskant wordt besproken.
Het CvB zal als zij een beeld hebben van de toekomst van de scholen hierover in
gesprek gaan met Wethouder Kees van Geffen van het College van de gemeente Oss en
een verzoek tot renovatie of nieuwbouw doen.
CvB heeft nu al regelmatig gesprekken met de wethouder van de gemeente Oss, over
alle scholen die vallen onder Optimus. Op dit moment staat de toekomst van
Kindlandschap De Eiber echter nog niet op de agenda.
In het rapport staan zaken over onderhoud wat op korte termijn bekostigd moet
worden. Hoe gaat de gemeente en of het CvB hier nu mee om?
Het CvB geeft aan dat er de eerste drie jaar wat betreft gebouwen geen urgentie is.
Er zijn geen investeringen nodig binnen de gebouwen, (denk aan leerpleinen bijv.)
de onderwijs kwaliteit is goed.
Heeft het rapport effect op een eventuele doorslag voor de toekomst?
Rapport is niet gemaakt in opdracht van het CvB en is niet bekend bij de gemeente. Het
rapport zal ook niet gedeeld worden. Dit om ruis te voorkomen. Er moet nog veel
uitgezocht en uitgerekend worden. Op het moment ligt alles nog open.
Heeft CvB een visie over aantal groepen binnen een groep?
Er is geen wetenschappelijk onderzoek op dit gebied waaruit blijkt wat wel of niet goed
is voor kinderen, hetrogene of homogene groepen. Er zijn verschillende visies,
verschillende overtuigingen, over verschillende manieren van onderwijs.
Het CvB van Optimus is ervan overtuigd dat in een school kinderen floreren als
volgende basis aanwezig is: waar kinderen hun ontwikkeling door maken, waar ieder
kind tot leren komt, waar zorg en aandacht is voor elke kind, aandacht is voor wat een
kind nodig heeft, wel realistisch. Dat is wat we als CvB willen. Het kind staat voorop.
Het aantal kinderen is hierin niet leidend. De landelijke laagste norm is 23 kinderen.
Optimus heeft veel kleine scholen; 14 van de 31 scholen binnen Optimus hebben
minder dan 100 kinderen.
Kinderen moet zich kunnen ontwikkelen tot het niveau van wat de maatschappij vraagt.
Politieke belangen, dorpsbelangen, goede docenten, zijn belangrijke

randvoorwaarden, maar het kind staat centraal!
Kern van kwaliteit:
Kennis van de mensen die er werken en het professioneel vermogen,
zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs goed blijft. Er wordt vanuit CvB en het Wim
docenten team goed nagedacht over wat kinderen nodig hebben.
Wij als MR hebben dit gesprek ervaren als een prettig en open gesprek waarbij het
CvB zich openstelde en waarbij wij al onze vragen hebben kunnen stellen en
beantwoord hebben gekregen.
We hebben het gevoel gehoord te zijn door het CvB.
De verschillende belangen zijn besproken en gehoord.
3. Mededelingen
#Aankomende donderdag 31 januari 2019 inspecteur komt in Megen.
Beoordeling punten:
- Didactisch handelen van de leerkracht
- Profesionalisering van het team.
- Kwaliteitszorg en kwaliteiscultuur

Wim

Daarna volgt:

-

Gesprek met het team
Gesprek met leerlingen
Wim geeft presentatie
Document analyse
Team krijgt terug koppeling

4. Notulen 15 november 2018 incl. actielijst.
Hoe gaat het met de overblijf in Macharen:
Hanneke zal dit vanuit Avem opvangen.
Hierover gaat een brief de deur uit.
Notulen is vastgesteld en mag ongewijzigd gepubliceerd worden.

Wim

5. Rondvraag en sluiting

Actie
1

Uitvoerende
Wim

2

Communicatie naar ouders en Dreamteam over het proces rondom de toekomst
van de scholen.
Begroting staat op volgende agenda 2 april 2019

3

Formatie en jaarplanning komt terug op agenda van 2 april 2019

4

15 maart 2019 Landelijke staking, wat wordt hierover gecommuniceerd naar ouders Wim

Wim
Wim

