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 GEMEENSCHAPPELIJKE 
 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 NOTULEN VERGADERING 
 Datum  2021-11-10 

 Aanvang  19.30 uur 

 Locatie  BS De Neerakker Heythuysen 

 Aanwezig  Pascal Smeets (voorzitter), Marijke van der Steen (vice-voorzitter, notulist), 
 Peter Poell, Léon Kiggen, Anne-Marie van den Hombergh, Geert Camps, 
 Daniëlle Mans. 
 Gérard Zeegers (CvB) 

 Afwezig 
 m.k. 

 Sandra vd Pouw-Kraan 

 AGENDA 

 1.  OPENING EN WELKOM 

 Pascal leidt de vergadering verder in. 

 2.  VASTSTELLING AGENDA 

 We stellen de agenda vast met de wijziging om onderwerp vraag HIN te bespreken in bijzijn 
 van CvB. Dat wordt dan punt 4.5, rondvraag wordt 4.6. 

 3.  VASTSTELLEN NOTULEN 

 De notulen van de vergadering in september zijn door CvB nagelezen en er zijn minimale 
 wijzigingen aan de notulen. Op verzoek van een GMR-lid staan de notulen nog een week op 
 de GMR drive vooraleer ze definitief zijn en op de website geplaatst worden. 



 4.  Spoltzaken met CvB 

 4.1  a. Halfjaaranalyse 2021. 
 De financiële commissie (fin cie) geeft aan dat in de bijeenkomst van 2 november jl. de 
 halfjaaranalyse op hoofdlijnen is besproken en gerichte vragen zijn gesteld. CvB geeft aan dat 
 er een wijziging staat te gebeuren in de bekostigingssystematiek (zie 4.2). Hij verwacht 
 hierover begin 2022 nader te worden geïnformeerd door het Ministerie van OC&W. Bepaalde 
 vragen die op dit moment niet zijn behandeld en meer de diepte ingaan (op het vlak van 
 accountancy) komen volgens afspraak terug op een latere bespreking met de financiële 
 commissie. 
 De fin cie (Geert, Danielle, Peter) geeft ons een samenvatting: 

 De fin cie heeft de aangeleverde documenten bestudeerd en kritisch vragen gesteld in de 
 breedte. Over boekhoudkundige zaken en zeker ook over praktische zaken rondom het "plan 
 van aanpak ombuigingen SPOLT" zien we als GMR graag een actuele meerjarenbegroting die 
 z.s.m. (binnen enkele jaren) naar een nullijn / klein positief resultaat gaat. Er zijn nog veel 
 onduidelijkheden (mede als gevolg van incidentele baten via de rijksoverheid) waardoor 
 er geen nauwkeurige meerjarenbegroting te maken is. De financiële commissie denkt dat dit 
 pas op zijn vroegst realiseerbaar is eind dit schooljaar. De fin cie stelt voor om als GMR aan 
 CvB een nieuwe gedetailleerde meerjarenbegroting te vragen in september 2022 en om in de 
 tussenliggende periode aan CvB kritisch vragen te blijven stellen over (geplande) 
 uitgaven/kosten. De leden van de GMR vinden een nieuwe meerjarenbegroting in september 
 te laat. Samen met CvB wordt afgesproken dat de GMR n.a.v. rapportage Q1 en 
 halfjaaranalyse bijstellingen krijgt aangeleverd in de vorm van een prognose  van de staat van 
 baten en lasten van het lopende boekjaar. Het jaarplan 2022, met daarin de 
 meerjarenbegroting, ontvangt de GMR in januari 2022. 

 Goed om te zien dat een bepaalde richting in is gezet (omgebogen beleid), maar het is te 
 vroeg om conclusies te trekken. Er zijn nog veel eenmalige kosten en er staan nog 
 veranderingen op stapel waarvan de kosten en baten nog kunnen fluctueren. 
 b. StaVaZa begroting  :  23  december  wordt de begroting  in RvT besproken.  Afgesproken wordt 
 dat op  11 januari  de begroting met  de  fin cie wordt  besproken en op  17  februari terugkomt  in  de 
 GMR  vergadering.  Er is afgesproken om regelmatig updates  te geven over de financiën als er 
 nieuwe zaken bekend zijn die veel invloed hebben  (  bv.  na Q1). 

 4.2  Wijziging bekostigingsstructuur: PO bekostiging wijzigt van schooljaar naar kalenderjaar. Op 
 ministerieel niveau zijn er nog een aantal zaken niet uitgewerkt, maar daar hebben we geen 
 invloed op. Dit onderwerp komt later terug op de agenda. Q&A wordt door CvB alvast gedeeld 
 met ons. 

 4.3  Actuele onderwerpen: 
 ●  BICT beleid: er is een aanscherping nodig op privacy beleid en daarbij wil SPOLT oog 

 houden voor de werkbaarheid. Als oplossing wordt waarschijnlijk als aanvulling een 
 geheimhoudingsverklaring gevraagd aan nieuwe medewerkers en aan de GMR en 
 RvT. Binnenkort wordt het voorstel aan ons voorgelegd ter goedkeuring. 
 Suggestie wordt gedaan door een GMR lid om hierin ook de toestemmingsverklaring 
 omtrent social media op te nemen. 

 ●  Leerlingenaantal 1-10-2021: de GMR neemt kennis van de aantallen en het blijkt erg 
 moeizaam om de getallen van 0-3 jarigen bij de gemeente op te vragen om betere 
 prognoses te maken. 

 ●  Vervangingsproblematiek: dit thema speelt ook bij SPOLT een rol en wordt door CvB 
 en de scholen gevoeld en maant aan tot oplossingen. Daarom wordt er in de regio 
 Midden-Limburg met de andere stichtingen een gesprek gevoerd om te bekijken of bij 
 alle stichtingen dezelfde problematiek heerst. Hierbij komen verschillende oplossingen 
 aan bod; o.a. wenselijkheid en voor- en nadelen van vervangers via 
 uitzendorganisaties.. De ideeën die zijn geopperd worden binnenkort in het DO 
 gesproken. 
 De vraag wordt gesteld of het ziekteverzuim nu hoger is dan gemiddeld. Er wordt 
 gevraagd om een overzicht eigenrisicodragerschap en verzuimpercentages. Dit kan in 
 een punt ‘personeel’ in een van de volgende vergaderingen worden meegenomen. 

 ●  Meerwaarde regiegroepen: wordt doorgeschoven naar een later moment. 



 ●  Klachtenregeling is voorgelegd ter instemming. Het document is overgenomen van een 
 template van de PO raad. Er wordt gevraagd welke wijzigingen er in zitten tov eerdere 
 versie. 

 4.4  -Evaluatie GMR-MR avond. Het schoot zijn doel voorbij volgens meerdere leden. Het contact 
 achteraf was juist altijd waardevol, maar nu zijn er teveel aanwezigen die niets of te weinig 
 hebben aan deze ‘beginners’ cursus (die dit keer zeker als een ‘lesje’ werd gebracht). 
 Voorstel is om aan nieuwe MR leden een beginnerscursus aan te bieden. En de avond jaarlijks 
 (of tweejaarlijks?) meer verdieping te geven. 
 -StaVaZA sluiting scholen: De Heihorst (Heibloem) is officieel overgedragen aan SKBM. Wat 
 betreft De Antoniusschool (Buggenum) en St. Liduina (Kelpen-Oler) liggen nog enkele 
 scenario’s open. Hierop wordt een korte toelichting gegeven door CvB. 
 - De vorige vergadering heeft een OGMR lid de vraag gesteld aan CvB: 
 “Wat heeft het proces van (voorgenomen) sluiting van scholen tot nu toe financieel en moreel 
 opgeleverd?” 
 CvB geeft aan dat mbt De Heihorst, SPOLT er niet financieel bij ingeschoten is. In het gehele 
 proces heeft het wel veel kosten met zich meegebracht in tijd en voor bv juridisch adviseurs. 
 Als het gaat om moraliteit zijn er zeker zaken die anders aangepakt hadden kunnen worden. 
 CvB staat nog steeds achter de (rationele) beslissing. Er hadden echter al eerder concretere 
 stappenplannen moeten worden gemaakt, die samen doorlopen hadden kunnen worden. Dan 
 was de richting en termijn naar sluiting duidelijker geweest. 

 4.5  o  Verplaatst van punt 5.5. naar 4.5: er is toestemming gevraagd voor het samenvoegen 
 van de MR-en van de 3 HIN scholen. CvB staat hier positief tegenover. GMR 
 bespreekt dit nog na in het tweede gedeelte. Ouderlid van de GMR vraagt waarom in 
 het kader van de kwaliteit van onderwijs en efficiëntie, niet alle leerlingen van HIN 
 tijdelijk in het gebouw van Ittervoort kunnen? Dan is er wel wat investering nodig qua 
 verbeteringen in het gebouw. Binnen een paar jaar is met name de onderbouw in 
 aantal verdubbeld. En er is nog geen duidelijkheid wanneer de gemeente er eindelijk 
 een gebouw heeft staan. Er zou op meerdere gebieden positieve wending kunnen zijn. 
 De GMR steunt de samenwerking en hoopt dat de fusie een versnelling kan 
 doormaken. 

 o  Op een website stond vermeld dat de GMR aanwezig was op een vergadering over de 
 sluiting van de scholen. Onder de leden is niemand aanwezig geweest. Pascal vraagt 
 het na. 

 o  Interim directeur in Kelpen: Jo Verlinden. 
 o  NPO gelden: het geld van 2021 dat niet besteed wordt in hetzelfde jaar: wordt dat als 

 bestemmingsreserve per school opgenomen? Antwoord ja: bestemmingsreserves per 
 school, straks in de jaarrekening te zien. 

 o  CvB vraagt of binnenkort de samenwerking CvB-GMR op de agenda komt. Evaluatie 
 na afgelopen jaar is zinvol. Staat op het jaarrooster. Wordt op de agenda gezet. 

 o  PGMR lid geeft aan dat er is geconstateerd dat op een school ruim 1 fte teveel is en 
 dat het onderwerp gevoelig ligt, zeker omdat op andere scholen sprake is van krapte. 
 CvB geeft aan te hebben vastgesteld dat er een fout gemaakt is op de betreffende 
 school in de berekening van FTE en was al in gesprek met de directeur voor een 
 oplossing. 

 de vergadering gaat verder  .  zonder CvB 

 5  SPOLT zaken zonder CvB 

 5.1  - Er is geconstateerd dat op een school ruim 1 fte teveel is. Daar is een fout gemaakt en de 
 GMR maakt zich hier zorgen over en wil graag nadere uitleg hoe dit wordt opgelost. 
 Vervolgactie is om de status is van de actuele personele invulling van de scholen in verhouding 
 tot door de GMR goedgekeurd allocatiemodel te bespreken in de volgende vergadering. 
 - Instemming voor verzoek klachtenregeling: er is alsnog een vraag over artikel 15 sub 1. Daar 
 staat dat bevoegd gezag gaat over zaken waarin dit niet voorziet. Zou dit niet een extern 
 onafhankelijke instantie/commissie/persoon moeten zijn? Daarom stemmen we nu niet 
 definitief in. We vragen het eerst. 



 5.2  Voortgang (her)verkiezingen: Verkiezingscommissie GMR geeft aan dat er een kandidaat is 
 voor de functie van secretaris (extern). Er staat een telefonische afspraak door Peter volgende 
 week. Er is interesse van een personeelslid voor vacature PGMR, maar nog geen 
 kandidaatstelling. Vacature OGMR lid staat uit via de scholen. 

 5.3  Het jaarverslag staat op de gedeelde drive. Nog niet iedereen heeft opmerkingen geplaatst en 
 iedereen wordt verzocht om binnen twee weken hun opmerkingen toe te voegen. Daarna wordt 
 het vastgesteld en openbaar. OGMR lid merkt op het prettig is dat in de alinea’s terug komt 
 welke aanbevelingen we gegeven hebben in de brieven. Daardoor ligt dat vast en wordt dat 
 ook openbaar. 

 5.4  Onderwerpen om te bespreken met RvT: imago SPOLT; nieuw lid RvT: evt voorstellen. 

 5.5  MR zaken: 
 -Brief MR Buggenum is reeds beantwoord door Pascal na overleg. 
 -Verzoek HIN: alle GMR leden stemmen in met de samenvoeging van de MR-en van de 3 
 scholen van HIN. 

 5.6  Innovatiefonds OGMR lid: 
 Door het vertrek van Otto is een vacature in de beoordelingscommissie van het innovatiefonds. 
 De vraag is of dit door een OGMR lid ingevuld moet worden. Ze willen graag een ouder erbij. 
 Een OGMR lid is gekozen en vertegenwoordigt in feite een achterban van ouders, daarom is 
 het een geschikte rol. Daniëlle heeft wel interesse. Ze denkt er nog even over na en informeert 
 hoeveel tijd dit kost. 

 7.  Rondvraag 

 - Op de SPOLT site staat de naam van Daniëlle zonder trema. Ook staat er het verkeerde 
 schooljaar bij: graag aanpassen. 
 - Leon en Anne-Marie worstelen met de manier waarop we de leidende principes binnen de 
 GMR effectief willen bespreken met vruchtbare en inhoudelijke diepgang. 
 Het voorstel ontstaat om de informatie op te halen bij de scholen: een directeur of leerkracht 
 die dit in praktijk op zijn school kan uitleggen en uitdiepen. Leon en Anne-Marie stellen een 
 brief met uitleg op. 
 - Attent zijn op aanwezigheid GMR leden bij de vergaderingen en commissievergaderingen: 
 verzamelen en indienen in december bij het bestuursbureau. 

 8.  Sluiting:  Pascal sluit de vergadering om 21.50u 


