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NOTULEN   VERGADERING     

  
  
  

Datum     2021-06-15   

Aanvang     19.30   uur     

Locatie     BS   De   Neerakker   Heythuysen   

Aanwezig      Geert   Camps   (voorzitter),   Marijke   van   der   Steen   (vice-voorzitter),   Hilda   Teuwen   
(secretaris),   Peter   Poell,   Léon   Kiggen,   Sandra   vd   Pouw-Kraan,   Anne-Marie   van   
den   Hombergh,   Roy   Naus,   Pascal   Smeets.      
Gérard   Zeegers   (CvB)     

Afwezig   m.k.    -   

  AGENDA     

1.     OPENING   EN   WELKOM     

  Geert   opent   de   vergadering   en   blikt   kort   terug   op   de   vergaderingen   van   afgelopen   jaar.     

  2.     VASTSTELLING   AGENDA   

  We   stellen   de   agenda   ongewijzigd   vast.     

  3.   VASTSTELLEN   NOTULEN   

  Er   zijn   geen   opmerkingen   op   de   notulen   van   de   vergadering   van   15   juni   jl.   We   stellen   deze   
vast.   

4.     SPOLT   ZAKEN   met   CvB   



4.1   Onderwerp   uit   SBP     

  De   werkgroep   (Anne-Marie   en   Léon)   heeft   gesproken   over   de   vormgeving   van   het   bespreken   
van   onderwerpen   uit   het   SBP.   Zij   zien   graag   op   iedere   GMR-vergadering   diepgang   op   de   
inhoud   hiervan   en   dus    structureel   aandacht   voor   een   onderwerp   uit   het   SBP.     
De   agenda   van   de   vergaderingen   staan   echter   vaak   vol.   Vaste   onderwerpen   nemen   veel   tijd   in   
beslag   nemen.   
Zij   willen   graag   met   de   leden   nadenken   over   een   mogelijke   andere   invulling   van   de   
vergaderingen   zodat   er   meer   tijd   is   voor   het   bespreken   van   onderwijsinhoudelijke   zaken.   Het   
werken   met   commissies   kan   mogelijk   ruimte   geven.   Indien   er   echter   om   een   instemming   wordt   
gevraagd,   betreft   dit   de   gehele   GMR,   niet   alleen   de   commissie.     
Een   andere   optie   is   twee   maal   per   jaar   een   avond   hieraan   te   besteden.   Dan   wordt   echter   de   
structurele   aandacht   gemist.   
Specialisten   kunnen   worden   uitgenodigd   om   toelichting   te   geven   op   een   specifiek   onderwerp.   
De   GMR-leden   verstrekken   deze   onderwerpen.     
Geert   geeft   aan   dat   hij   in   maart   een   gesprek   heeft   gehad   met   de   PO-VO   coördinator   van   
SPOLT.    Deze   wil   graag   in   een   GMR-vergadering   toelichting   geven   over   ontwikkelingen   
rondom   de   samenwerking   tussen   PO   en   VO.   Dit   heeft   ook   raakvlakken   met   gesprekken   die   in   
onderwijsland   plaatsvinden   over   doorlopende   leerling   tot   14   jarigen.     
    

Pascal   zal   als   nieuwe   voorzitter   meedenken   met   Léon   en   Anne-Marie   over   de   invulling   van   
onderwerpen   uit   het   SBP.     
De   mogelijkheid   om   de   PO-VO   coördinator   een   keer   uit   te   nodigen   als   gast   in   de   GMR   
vergadering   wordt   dan   ook   bekeken.   In   dat   geval   zal   Geert   contact   houden   met   de   PO-VO   
coördinator.     
  

Wat   de   actualiteit   vraagt,   wordt   het   eerste   onderwerp   uit   het   SBP   voor   de   eerstvolgende   
vergadering,   september   2021.   Anne-Marie,   Léon   en   Pascal   communiceren   dit   onderwerp   nog.     

4.2   Jaarverslag   2020   SPOLT   (informatief)   

  Hilda   merkt   op   dat   op   pagina   16   de   Schakel   is   genoemd   waar   de   St.   Lambertusschool   wordt   
bedoeld.   Verder   zijn   er   zijn   een   paar   kleine   opmerkingen   van   administratieve   aard.   Hilda   stuurt   
deze   door   aan   het   CvB.   

4.3   Benchmark   management   kosten   Spolt     

  Geert   licht   de   cijfers   die   tijdens   de   benchmark   besproken   zijn   toe.   In   de   benchmark   zijn   de   
cijfers   van   SPOLT   naast   die   van   aan   aantal   vergelijkbare   stichtingen   gelegd.     
We   kijken   in   het   bijzonder   naar   de   kolom   SPOLT   zonder   SBO.   Dit   omdat   de   andere   
schoolbesturen   geen   SBO   school   hebben   en   er   zo   een   eerlijk   vergelijk   gemaakt   kan   worden.   .     
De   vraag   van   de   GMR   voorafgaand   aan   de   benchmark   was   of   SPOLT   te   veel   kosten   voor   
directeuren/managers   heeft.   De   benchmark   laat   zien   dat   SPOLT   in   lijn   zit   met   de   vergeleken   
besturen   of   zelf   een   betere   score   heeft   op   dit   punt.   Voor   de   GMR   is   de   vraag   hiermee   
voldoende   beantwoord.     
  

Bijkomstig   is   zichtbaar   geworden   dat   SPOLT   naar   rato   het   aantal   leerlingen   erg   veel   FTE   
leerkracht   in   dienst   heeft.   Zit   SPOLT   hiermee   ruim   in   haar   jasje?   Een   OGMR-lid   merkt   op   dat   
er   in   dat   geval   binnen   SPOLT   bij   goed   organiseren   geen   sprake   kan   zijn   van   hoge   werkdruk.     
Of   ligt   een   oorzaak   bij   het   grote   aantal   (6)   kleine   scholen?   
Een   OGMR-lid   merkt   op   dat   draaien   aan   de   knop   verhouding   aantal   leerlingen/leerkrachten   
meteen   een   groot   financieel   verschil   zal   laten   zien.   Met   als   voorbeeld   3%   minder   leerkrachten   
is   een   veel   grotere   besparing   dan   10%   minder   directeuren.     

    
Een   quickscan   van   een   OGMR-lid   op   de   website   “scholen   op   de   kaart”   laat   zien   dat   in   de   
benchmark   regio’s   buiten   SPOLT   bijna   geen   basisscholen   zijn   met   minder   dan   80   leerlingen.     
  

CvB   en   GMR   vinden   een   benchmark   een   goed   instrument   bij   vraagstukken   zoals   deze.   Het   
geeft   veel   informatie   en   brengt   objectiviteit.   Waar   passend   gaan   we   een   benchmark   in   een   
eerder   stadium   toepassen.     



4.4   Impact   persbericht   en   factsheet   

  Roy   geeft   aan   verbaasd   te   zijn   over   de   communicatie   en   vindt   deze   eenzijdig.   Een   aantal   
dagen   voorafgaand   aan   publicatie   was   er   een   GMR   vergadering   waarin   hierover   niet   is   
gesproken.     
CvB   licht   het   proces   toe.     
Andere   leden   van   de   GMR   vinden   de   factsheet   en   brief   een   prima   middel.   Ze   begrijpen   dat   de   
GMR   niet   op   voorhand   is   geïnformeerd.   Geert   geeft   aan   dat   de   inhoud   binnen   de   GMR   
volledig   en   meermaals   is   besproken   in   de   afgelopen   maanden.   Marijke   geeft   aan   dat   ze   de   
factsheet   graag   al   eerder   had   ontvangen.   Het   geeft   een   duidelijk   overzicht.   Roy   geeft   aan   
zonder   de   discussie   opnieuw   te   willen   starten   (zoals   in   vorige   vergaderingen)   dat   er   ook   een   
andere   kant   van   de   factsheets   is   (de   input   van   de   drie   MR-en).   

  Mededelingen   CvB:   
  

  Stavaza   school   sluitingen:   
De   ouders   van   de   Heihorst   zijn   geïnformeerd   dat   er   9   juli   duidelijkheid   zou   zijn.   Het   CvB   is   in   
gesprek   met   bestuurder   van   Meijel.   SKBM   heeft   de   intentie   uitgesproken   de   school   over   te   
willen   nemen.   SPOLT   werkt   mee   aan   een   overdracht.   Dit   betreft   een   zakelijke   overeenkomst   
over   materieel   en   personeel,   waarin   men   nog   geen   overeenstemming   heeft   bereikt.   De   
afspraak   is   dat   SKBM   uiterlijk   dinsdag   13   juli   uitsluitsel   geeft   over   definitieve   overname.   SKBM   
heeft   eenzijdig   naar   buiten   gecommuniceerd   dat   dit   akkoord   er   wel   al   was.   De   
onderhandelingen   zijn   echter   nog   niet   afgerond.     
  

Twee   stichtingen   voor   openbaar   onderwijs   hebben   interesse   in   St.   Liduina   getoond.   Een   van   
deze   twee   besturen   kiest   bewust   voor   kleine   scholen   in   kleine   kernen.   De   gemeente   Leudal   
heeft   voorgesteld   een   onafhankelijk   vooronderzoek   uit   te   laten   voeren   naar   de   haalbaarheid   
van   het   overnemen   van   St.   Liduina   en   faciliteert   dit   mogelijk   vooronderzoek.   Dit   als   basis   voor   
verdere   gesprekken.   
  

St.   Antonius   is   daarnaast   in   gesprek   met   o.a.   schoolbestuur   Prisma.     

4.6   Rondvraag   met   CvB   

  Peter   geeft   aan   dat   op   één   van   de   SPOLT   scholen   speeltoestellen   staan   die   zijn   afgekeurd,   
maar   er   toch   nog   staan.   CvB   kent   herkent   dit   niet   en   geeft   aan   dat   de   facilitair   manager   van   
SPOLT   een   zeer   strikt   beleid   hanteert   op   keuringsdata   en   veiligheid.   Afgesproken   wordt   dat   
Peter   de   details   verifieert   en   dit   bespreekt   met   de   directie   van   de   betrokken   school.   

5   SPOLT   ZAKEN   zonder   CvB   

5.1   Nabespreking   agendapunten   4.1   -   4.6   

  Er   zijn   geen   na   te   bespreken   punten.     

5.2   -   Voortgang   (her)verkiezingen   GMR/   vacature   secretaris   
-   Communicatie   scholingsavond   

  Verkiezingen:   
Eén   kandidaat   voor   de   oudergeleding   heeft   zich   gemeld.   De   sluitingstermijn   is   morgen.   Indien   
zich   geen   kandidaten   meer   melden,   zal   deze   ouder   worden   uitgenodigd   als   nieuw   lid   van   de   
GMR.   
  

Vacature   secretaris:   
Pascal   maakt   een   bericht   naar   de   directeuren.   Wellicht   hebben   zij   een   idee   wie   er   binnen   hun   
team   deze   functie   zou   willen   vervullen.   De   reactietermijn   loopt   tot   na   de   vakantie,   om   de   
ruimte   te   geven   na   te   denken   of   informatie   in   te   winnen.     
Geert   vraagt   wie   binnen   de   GMR   vanaf   1   september   de   verantwoordelijkheid   op   zich   neemt   
voor   de   secretariaat   mail   en   drive.   Dit   moet   één   persoon   zijn.   Pascal   en   Marijke   stemmen   
onderling   af   wie   van   beiden   de   inlog   overneemt   van   Hilda   per   eind   augustus.   Zij   laten   dit   tijdig   



  

weten   aan   Hilda.     
  

Scholingsavond:     
De   MR   van   de   Mussenberg   is   door   Marijke   op   de   hoogte   gesteld   van   de   scholingsavond.   
Sandra   en   Leon   stellen   een   mail   op   voor   een   ‘Save   the   date’   en   sturen   deze   z.s.m.   naar   het   
secretariaat.   Hilda   zal   het   bericht   nog   voor   de   zomervakantie   doorsturen   naar   de   MR-en   en   
directeuren.     
  

5.3   MR-zaken   

  Roy   stelt   namens   MR   St.   Liduina   de   vraag:   Hoe   is   de   planning   van   SPOLT   voor   vervangend   
personeel?   Op   dit   moment   zijn   er   groepen   die   niet   volledig   worden   bemand.     
Gérard   geeft   aan   dat   er   binnen   SPOLT   op   dit   moment   enkele   klassen   zijn   die   niet   volledig   
worden   bemand.   Bij   St.   Liduina   is   er   zorgvuldig   gekeken   naar   verschillende   oplossingen.   De   
groep   waar   deze   vraag   betrekking   op   heeft,   vraagt   vanwege   de   groepsdynamiek   om   een   
ervaren   en   daadkrachtige   leerkracht.   Inmiddels   is   er   een   passende   oplossing.     
  

Roy   stelt   de   vraag:   In   de   GMR   is   tijdens   het   bespreken   van   het   allocatiemodel   afgesproken   dat   
bij   personele   toewijzing   wordt   gestuurd   op   een   nullijn.   D.w.z.   geen   extra   formatie   bovenop   de   
vastgestelde   bekostiging.   De   MR   van   St.   Liduina   heeft   laten   weten   dat   de   directeur   stuurt   op   
“donkergroen”.   Dat   wil   zeggen   minder   personele   bezetting   dan   de   bekostiging   toelaat.     
CvB   benadrukt   dat   de   afspraak,   zoals   in   de   GMR   vergadering   benoemt,   sturen   op   nul   is.     
Geert   vraagt   aan   Roy   in   welke   mate   er   sprake   is   van   lagere   toedeling   van   formatie.   
Afwijkingen   van   0,1   FTE   of   kleiner   op   een   gehele   schoolformatie   zijn   niet   te   sturen   en   
verwaarloosbaar.   Roy   geeft   aan   dat   er   sprake   is   van   een   substantiële   afwijking.     
  

Pascal   heeft   een   MR   vergadering   op   De   Verrekijker   bijgewoond.   Veel   plannen   over   de   
onderwijsinhoud   werden   besproken.   Er   heerste   enthousiasme   en   veel   energie.     

  6.     RONDVRAAG   

  Geen   vragen.     

7.   SLUITING   

  Voor   Geert   is   het   de   laatste   vergadering   als   voorzitter   van   de   GMR.   Geert   blijft   nog   één   jaar   lid   
van   de   GMR   waarin   hij   ook   zal   zorgen   voor   een   goede   overdracht   van   de   voorzitterstaken   
naar   Pascal.   Marijke   verzorgt   namens   de   GMR   het   dankwoord   aan   Geert.     
  

Voor   Hilda   is   het   de   laatste   vergadering   als   secretaris   GMR   en   lid   GMR.     
Geert   spreekt   namens   de   GMR   dank   uit   voor   de   inzet   die   Hilda   heeft   gedaan.     
  

Gérard   spreekt   namens   SPOLT   lovende   woorden   over   de   inzet   die   Hilda   en   Geert   hebben   
gedaan   in   de   rol   van   secretaris   en   voorzitter   GMR.     
  

Geert   sluit   de   vergadering   om   21.00   uur.     


