
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

NOTULEN VERGADERING
Datum 2022-05-11

Aanvang 19.30 uur

Locatie Bestuursbureau

Aanwezig Pascal Smeets (vz.), Marijke van der Steen, Daniëlle Mans, Gérard Zeegers (CvB)

Afwezig
m.k.

Sandra van der Pouw-Kraan, Peter Poell

1. OPENING EN WELKOM

Pascal heet iedereen welkom. Kandidaat-OGMR lid heeft helaas afgemeld. Zij kan niet
voldoende tijd vrijmaken voor de GMR.

2. VASTSTELLING AGENDA

De agenda wordt vastgesteld.

3. VASTSTELLEN NOTULEN

De tekstuele wijzigingen zijn overgenomen en worden vastgesteld. De notulen worden
goedgekeurd.

4. SPOLTZAKEN MET CvB

4.1 Leiderschap scholen
Er zijn schriftelijk meerdere verhelderingsvragen gesteld aan het CvB welke zijn
beantwoord aan de GMR. De meeste vragen omtrent het leiderschap voor de scholen
gingen over Neer en Baexem. De informatie in de laatste briefwisseling bevat alle informatie
die de GMR nodig heeft om tot een gewogen beslissing te komen. Er wordt door een GMR
lid opgemerkt dat het woord ‘cluster’ niet de lading dekt. De opdracht in beide scholen is
beduidend anders en de GMR merkt op dat het hier om leiderschapsopdracht gaat en niet
zozeer een clusterindeling.
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4.2 Ondersteuningsteam vanuit bestuursmodel naar schoolmodel
Er zijn nog een aantal vragen naar aanleiding van de aanbiedingsbrief voor de MR’en en de
brief die door MR de Tump is gestuurd aan CvB en GMR. Er is daarop een schriftelijk
antwoord geformuleerd door CvB welke hopelijk de openstaande vragen beantwoordt.
Terugkijkend op het proces kan geconcludeerd worden dat de MR’en meer informatie nodig
hadden om dit model goed te kunnen beoordelen.

4.3 Allocatiemodel
De financiële commissie heeft zich in een extra bijeenkomst gebogen over het
allocatiemodel. Alle vragen zijn beantwoord door CvB en de controller en een directeur. De
financiële commissie adviseert de PGMR om in te stemmen en de OGMR om positief te
adviseren.

4.4 Inspectiebezoek
Op 23 mei zal de inspectie met een afvaardiging van de GMR spreken. In onze volgende
vergadering staan we uitgebreid stil bij de bevindingen van de inspectie.

4.5 Mededelingen CvB
Stand van zaken sluiting scholen:

● Overname St. Liduina Kelpen-Oler: Spolt en Akkoord zijn met elkaar in gesprek
over de overname van St. Liduina per 1 augustus 2022.

● Terugdraaien besluit sluiting St. Antonius Buggenum. SPOLT heeft MR en team van de
Antoniusschool in januari jl. aangegeven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de
school open te houden. Om die mogelijkheden en het toekomstperspectief van de school in
alle rust te kunnen onderzoeken heeft SPOLT MR, team en ouders de toezegging gedaan dat
de Antoniusschool, onder gelijkblijvende omstandigheden, de komende vier jaar niet zal
worden gesloten.

4.6 Rondvraag met CvB

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Overleg met RvT

5.1 Na een nieuw voorstelrondje wordt het volgende aangekaart:

● De hoeveelheid vacatures binnen de GMR en ook de MR’en: met name in de
personeelsgeledingen is het erg lastig om je voldoende vertegenwoordigd te weten
voor de achterban. Dat komt nu wel in het geding. Dus we hopen snel meer leden
te krijgen en dat hierin ook actief wordt geworven binnen de organisatie.
Er wordt door RvT lid nog een suggestie gedaan om eventueel te gaan werken met
thema’s en onderwerpen die door commissies worden afgehandeld. Hierdoor zijn er
minder plenaire sessies nodig. De GMR ziet dit als een optie indien dit nodig zou
zijn.

● Er wordt gesproken over de scholensluitingen en wat de eventuele gevolgen zijn
voor het imago van Spolt en het gevoel dat ouders en (toekomstige) leerkrachten
hierover hebben.

● Er wordt stilgestaan bij de kwaliteit van onderwijs en hoe hiervan een vinger aan de
pols te houden. Zowel RvT als GMR zijn geïnteresseerd naar een verdere

inhoudelijke verdieping over de kwaliteit van onderwijs: de uitvoering van de
uitgeschreven doelen in het SBP en de daaraan gerelateerde schoolplannen.

5.2 GMR verkiezingen
Er zijn twee aanmeldingen voor OGMR, helaas nog niet voor PGMR. Ook is er een
sollicitatie binnengekomen voor de vacature van een secretaris. Omdat de GMR leden van
de verkiezingscommissie er niet zijn, wordt dit in de komende 2 weken door de GMR
onderling opgepakt.



5.3 Actielijst

5.4 Werkgroepen/commissies
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5.5 MR-zaken

Bij de scholen zijn nog veel vragen over het bestuursmodel-schoolmodel. De MR’en vinden
de uitleg hiervoor nog te onduidelijk.

6. RONDVRAAG

Niemand maakt hiervan gebruik.

7. SLUITING

Pascal dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
21.50 uur
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