Notulen Overleg Medezeggenschapsraad
cluster Hunsel - Ittervoort - Neeritter
Datum: 08-11-2018
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Lambertus Neeritter
Aanwezig:
Peggy van Ratingen, Gérard Zeegers (CvB)
MR Hunsel: Hilda Teuwen, Mark Frenken
MR Ittervoort: Jeanine Stassen, Susan Coolen, Roel Sniekers, Leon Corsten
MR Neeritter: Janneke vd Heuvel, Yvonne Heijmans, Milan van Hoof, Andrea Brouwers
Afwezig: Mark Vestjens, Tom Gielen, Ronald Schroijen, Simone Wolters,

Bespreken en reacties FER
Sjef Weijman (adviseur MR-en) heeft gereageerd op de FER. . In zijn algemeenheid wordt
aangegeven dat de FER concretisering behoeft. De MR moet bekijken welke stappen genomen
moeten worden m.b.t. informeren achterban.
Aanbevelingen/aantekeningen die gekomen zijn zal Gerard meenemen en verwerken in de FER.
- Leon mist de diepgang en onderbouwingen in de Fer. Misschien verstandig om te kijken op welke
termijn een aangepaste variant gestuurd kan worden. Vervolgens kan gekeken worden naar het
vervolg van het tijdpad.
- Milan geeft aan dat hij de FER te oppervlakkig vindt

- Gerard geeft aan te schrikken van bepaalde reacties door de heer Weijman op de FER, en zich
zorgen te maken. Ook de reactie “Bestuur zou voortvarend zijn” was schokkend. Project is in 2012
begonnen. Een Jaar geleden is Gerard aangesloten in een traject wat toen al 5 jaar liep. Er is een
inleiding van 5 pagina’s waarin geresumeerd wordt wat er de afgelopen jaren is gebeurd.
Gerard geeft aan dat hij morgen naar de wethouder gaat, en moet weten of iedereen akkoord is met
de intentieverklaring. De Wethouder moet dit voorstel bij de raad neerleggen om de budgetaanvraag
te starten
Grote vraag die Gerard bezig houdt is: “Wie zou op basis van wat er nu ligt vertrouwen hebben in het
fusietraject en gaat er straks mee instemmen?” Deze vraag komt voort uit een mededeling van
Gerard dat hij op 9-11-2018 naar de wethouder moet reageren of de mr-en instemmen met de
intentieverklaring.

- Leon geeft aan dat hij alle voorinformatie nog steeds mist, en vraagt zich af wanneer de
groepsgrootte dan goed genoeg is om het werk beter te doen dan dat het nu gedaan wordt.
‘Kwalitatief beter onderwijs’ is dat 1 docent op 1 klas waar goed les gegeven kan worden? Wanneer

wordt de kwaliteit dan beter?
Wanneer is de groepsgrootte goed genoeg om zijn werk beter te doen dat dat hij nu doet.
- Gerard geeft aan dat het er niet doorheen gejast moet worden maar dat er nu stappen genomen
moeten worden, ook richting aannemers. “Het geld wordt minder waard waarmee je gaat bouwen”.
Leerkrachten en leerlingen zijn ermee geholpen als het traject van zorgvuldigheid samen gelopen kan
worden.
De wethouder gaat op 26 nov. 2018 naar de commissie Sociaal voor een update en Gerard is
aanwezig. Vervolgens zou de raad in de decembervergadering een besluit kunnen nemen over het
beschikbaar stellen van budget. De wethouder wil toetsen of er voldoende basis is om voor te
leggen.

De wethouder gaat 9 nov. 2018 Naar de raad voor een update en Gerard is aanwezig.
De wethouder gaat voor het budget naar de raad en die wil weten welke basis er is.
De fusie effectueren voor 2020.
Als er stappen gezet worden kan hij dat in de raad van december voorleggen.
- Gerard vraagt zich af of de druk op de nieuwbouw en verkeerssituatie zit i.p.v. de fusie op zich.
- Milan geeft aan dat dit zo is en dat de verwachtingen van de FER waarschijnlijk anders is als dat hij
er uit komt te zien.
- Peggy geeft aan dat (toen er gestart werd met het toevoegen van Hunsel in de fusie) de dorpsraden
steeds met elk gesprek dat er gevoerd werd over leefbaarheid in eigen dorp praatten. Daarna werd
het kantelpunt bereikt om de leefbaarheid per kern te verleggen naar de leefbaarheid in de regio.
Dat was de gedragen basis.
- Jeanine geeft aan een dubbel gevoel hier bij te hebben. “Er wordt gezegd we willen vooruit, maar
ik heb het gevoel dat er weinig vertrouwen is in wat de voorgangers al hebben doorlopen.
Ga mee met waar we naartoe willen en ga niet terug in de tijd want dat kan niet.
Iedereen moet veren laten, in elk dorp maar dat kan ook als positief worden ervaren. Het gaat om de
kinderen en het onderwijs”
- Mark geeft aan nog verschillende vragen te hebben omtrent de FER. “Hoeveel kinderen zitten er in
de klas en hoeveel verschillen zijn er? Wat is de visie en hoe gaat het eruit zien straks? Wat zin de
schooltijden? Hoeveel kinderen zitten er in elke klas, is dit 50% meer dan nu, dat wil ik graag weten”.
-Peggy geeft aan dat er op de studiedag van 28 nov. een verdere verwerking van de visie komt. De
basis van de FER is er, daar wordt op gereageerd, dan kan er aan de slag worden gegaan en kan de
Fer worden gevuld.
- Gerard zijn belangrijkste punt is dat hij wil weten als hij hier vanavond weg gaat of er voor de fusie
gestemd kan worden.
- Mark geeft aan dat hij een fusie wil, maar het over de rest wil hebben zoals; aantal klassen, aantal
leraren, visie enzovoort. “het enige waar we het niet over eens zijn is het tijdspad”.
- Gerard geeft aan dat hij 9 nov. naar de gemeente moet om dit door te geven. De wethouder moet
13-11 naar de raad voor een budget en de raad beslist hierover.
Milan geeft aan dat het proces op gang moet blijven en we ook zeker niet willen vertragen.
- Gerard stelt alle leden de vraag : “De 3 MRen hebben de intentie om mee te gaan in de fusie”.
Roel geeft aan te twijfelen en de voorinformatie te missen en Leon geeft aan eerst naar de intentie te
willen kijken en heeft meer informatie nodig. De rest van de aanwezige MRleden stemt in.
- Peggy geeft aan dat het traject stagneert als een MR tegenstemt.
- Gerard vult aan dat dit dus een risico is en dat dit voor een wethouder gevaarlijk is. De wethouder

kan daardoor onvoldoende naar de raad toe onderbouwen waarom er een krediet beschikbaar
gesteld moet worden
- Mark verwijst naar de tijdlijn. “Het instemmingsrecht MR staat op 8 nov. waar verschuift dit naar?
En met welk voorstel ga je morgen naar de wethouder toe en zou ik het voorbereidende werk mogen
zien?” Mark vraagt nogmaals naar hoe het eruit komt te zien en wil dit graag op papier hebben, ook
voor zijn achterban. Roel vraagt waar dit punt vandaan komt. De gemeente heeft toch ook een
planning?
- Peggy geeft aan dat ze uitgaan van 220 kinderen. “We willen geen glazen wanden we willen lokalen,
rust en regelmaat. We willen in de ochtenden duidelijk een leerkracht verantwoordelijk hebben voor
een klas.” “28 nov. wordt er een vervolg gegeven aan de visie en programma van eisen.”
- Hilda geeft aan dat de intentie is om aan te geven of we de fusie willen. Er wordt een document
opgesteld en een persoonlijke reactie naar Hilda gestuurd of er akkoord wordt gegaan met de
intentieverklaring. “Goedkeuring over de fusie. Intentie dat de 3 scholen moeten fuseren.”
- Mark vraagt waarvoor de ouderraadpleging nodig is.
- Gerard geeft aan dat dit nodig is om te peilen of er draagvlak is. En de MR heeft bevoegdheid om in
te stemmen.
- Leon geeft aan dat het wellicht goed is om de vraag bij S. Weijman te leggen. “Wat hebben wij als
MRen nodig om de intentieverklaring te tekenen?”
Hilda: “De intentie is of we noodzaak van fusie hebben.”
Leon geeft aan dat hij wil weten wat hij nodig heeft om de intentieverklaring te tekenen. “Als ik weet
welke informatie ik nodig heb, kan ik er iets van vinden”. “laten we dit zsm inzichtelijk krijgen door
dit bij de adviseur na te vragen”.

Rondvraag:
Mark geeft aan: “Uitdrukkelijke wens: tijdslijn met exacte momenten wanneer we met wat moeten
instemmen en wat de randvoorwaarden zijn. Met de informatie van Peggy er bij (leerlingaantal per
klas enz.)”
Afspraken:
- Hilda belt vrijdag ochtend 9-11 S. Weijman en mailt dit aan de MRen.
- Hilda maakt 9-11 een intentieverklaring klaar. Wie stemt er in wie stemt er niet in.
MRen kunnen de vragen voor de adviseur doorgeven via Hilda communiceren, omdat die veel
contact heeft met de adviseur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geplande data MR vergaderingen 2018-2019:
Donderdag 06-09-18
19:30 uur
Hunsel
Maandag
08-10-18
19.30 uur
Ittervoort
Donderdag 08-11-18
19.00 uur
Neeritter (ingelast overleg)
Maandag
10-12-18
19.30 uur
Neeritter
Woensdag
13-03-18
19.30 uur
Hunsel
Dinsdag
25-06-18
19.30 uur
Ittervoort

