Open Vergadering MR Sibbe/Vilt dinsdag 27 juni 2017
Aanwezig:
Jeroen Offermans (voorzitter), Tanja Knubben, Sandra Lemmens, Ester Kleijnen, Ruud Roumen,
Francois Moulin, Ger Yntema ( adjunct), Irene Hermens (directeur), Marian Hambeukers .
Afwezig:
Heleen Petter
Als gast is Bert Nelissen (bestuursvoorzitter INNOVO) aanwezig.
Naast de MR leden en de directie zijn er 21 ouders als toehoorders aanwezig. 2 ouders uit Vilt en 19
ouders van Sibbe.

_______________________________________________________________
Onderstaand verslag betreft het open onderdeel van de MR vergadering d.d. 27 juni j.l. te Sibbe.
Aanleiding:
De MR leden zijn tijdens de vergadering gehouden op 30 mei 2017 geïnformeerd over de
inzetbaarheid van een Leerkracht vanuit Vilt naar Sibbe met technische kwaliteiten lezen. Dit ter
versterking van leerbehoefte in Sibbe. Onduidelijk was echter welke gevolgen dit heeft voor bs Vilt
en hoe dit wordt ingevuld. MR heeft in mei de behoefte geuit voor extra uitleg en redenen
hieromtrent. Met name hoe dit zich voor bs Vilt verder zal ontwikkelen en of in Vilt de kwaliteiten
dan wel geborgd zijn. Voor de vergadering van 27 juni j.l. is door het bestuur, de heer Bert Nelissen,
aangegeven aanwezig te zijn bij de MR vergadering voor een toelichting aan de leden. Tevens gaf het
bestuur aan dat aandacht zou worden besteed aan de grote zorg van bs Vilt omtrent de toekomst
van de school.
Via een open gedeelte van de vergadering zijn 19 ouders uit Sibbe en 2 ouders uit Vilt als
toehoorders uitgenodigd deel te nemen. Aanleiding hiervoor was de brief die via de portal omtrent
de inzetbaarheid van de docenten onder de ouders was gecommuniceerd. In deze brief is aan de
ouders bevestigd dat de docent uit Vilt ingezet zou worden in Sibbe en de docent uit Sibbe, de taken
in Vilt zou overnemen.
Verslag:
Voorzitter opent de vergadering en heet alle toehoorders welkom. Het concept “Toehoorders
reglement van de medezeggenschapsraad” wordt uitgedeeld.

Naar aanleiding van de mededeling op het ouderportaal inzake de Docenten overplaatsing legt de
heer Bert Nelissen, Bestuur INNOVO allereerst de procedure uit rondom mobiliteit van leerkrachten
binnen de INNOVO. Alle leerkrachten hebben een bestuurs aanstelling bij INNOVO, leerkrachten zijn
niet in dienst van een school. De mobiliteit wordt bevorderd om leerkrachten de kans te bieden zich
te ontwikkelen. Er zijn twee aanleidingen voor een wissel van leerkracht:
- De leerkracht geeft zelf te kennen naar een andere school te willen
- Directie kan in ontwikkelgesprekken de leerkracht voorstellen om de overweging te
nemen om van school te veranderen.
De aanwezige ouders reageren op deze uiteenzetting met onder meer vragen over geluiden met
betrekking tot het al dan niet vrijwillige mobiliteit. Bert Nelissen beloofd de aanwezigen om op korte
termijn na te gaan of de procedure zoals die binnen INNOVO beoogd wordt is nageleefd door
gesprekken aan te gaan met de betrokkenen (leerkrachten en directie). De terugkoppeling van dit
onderzoek zal persoonlijk door Bert Nelissen worden toegelicht op beide basisscholen voor het einde
van het schooljaar. Naast de heer Nelissen geeft Irene Hermens ook een toelichting. Zij benadrukt
dat geen Docent/personeelslid is verplicht om op een andere locatie te werken, echter de directie
kan en mag in overleg met betrokkenen een keuze voorleggen als dit om organisatorische redenen
wenselijk wordt geacht. De beslissing hierover ligt bij de directie en het bestuur.
De ouders geven tevens aan dat ze een andere manier van communiceren over de personele
veranderingen wensen en betere zichtbaarheid van de directie op school te waarderen. Ook uiten de
ouders de zorg dat de balans tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten op beide scholen niet in
evenwicht is.
Ook de zorg om de toekomst van de bs Vilt wordt door de ouders uitgesproken met de vraag of het
wisselen van het personeel een voorsorteren is op de ontwikkelingen rondom de toekomst van de
basisschool in Vilt? Bert Nelissen geeft aan dat dit nu absoluut niet aan de orde is.
De vervolgbijeenkomst is afgesproken voor Woensdag 5 juli a.s.
Bestuur, directie en MR achten het van belang dat beide scholen persoonlijk worden geïnformeerd.
Beide scholen worden dan ook bezocht voor een persoonlijke toelichting. De VZ MR zal hierbij op
beide locaties aanwezig zijn.
De Voorzitter MR sluit het open gedeelte van de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun
belangstelling en grote opkomst. Iedereen is zeer betrokken. Daarnaast bevestigd de VZ dat de
uitnodiging voor de terugkoppeling zo spoedig mogelijk, via het ouder portaal, wordt verstuurd.

