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1. Welkom door Adrie Bolijn, bestuurder stichting de Mare
Het doel van de avond is om de MR-leden te informeren over het proces en
besluitvorming binnen het proces van het project Scholen voor Morgen.
Adrie geeft het woord aan Henry Hennink.
Het is de eerste keer dat de MR-en van de Mare en mijnplein bij elkaar komen en Henry
Hennink stelt voor om een voorstelronde te doen. De aanwezigen stellen zich aan elkaar
voor.
2. Presentatie
De heer Hennink heeft een presentatie voorbereid en vraagt de aanwezigen waar
behoefte aan is.
-

Aanleiding project

-

Speelveld project – het speelveld en de communicatielijnen worden uitgelegd. MR
valt binnen de schoolbestuurlijke lijn. De communicatie verloopt via schooldirecties
en schoolbesturen en niet via projectteam Scholen voor Morgen.

-

Opdracht projectplan voor werkgroepen van de Mare en mijnplein in Wijhe.
De projectopdracht en de hulpvragen waar de werkgroepen mee aan het werk zijn
gegaan. Alle werkgroepen worden extern ondersteund. De Gemeente is volgend aan
de werkgroepen van de schoolbesturen.

-

Routekaart
De globale planning van het besluitvormingsproces wordt doorgenomen.

-

Eerste Fase
In de eerste fase wordt draagvlak getoetst door de werkgroep en niet door de MR.
De draagvlaktoets is belangrijk in het hele proces, is een belangrijk onderdeel van de
fusie effect rapportage.
Het exploitatietekort in 2016 is opgelopen ten opzichte van de cijfers uit het rapport
van 2015.
Henry Hennink licht kort de stand van zaken van de verschillende werkgroepen toe.
Schoolbestuurlijke werkgroepen
o Olst mijnplein – voldoende draagvlak voor samengaan. Klaar voor volgende
fase en verdere verdieping.
o Olst De Mare – voorstel voorleggen aan klankbordbijeenkomst. De rest van de
maand april informatiebijeenkomsten op scholen met verzoek of mensen in
kunnen stemmen met vervolg.
o Wijhe De Mare – klankbordgroep droomschool gepresenteerd op beide
scholen. Beide scholen hebben aangegeven dat ze verder willen gaan met het
vervolg.
o Wijhe mijnplein – opdracht is verbijzonderd op verzoek van de werkgroep en
opnieuw voorgelegd aan de werkgroep. Deze week volgt de reactie van de
werkgroepleden. Dan kan de werkgroep aan de slag.
Werkgroep Locatie
Olst – voldoende ruimte om programma te realiseren in een straal rondom de
Hooiberg.
Wijhe – op SPOC voldoende ruimte beschikbaar voor het programma.
Werkgroep Verbreding en Samenwerking
Professionals uit kinderopvangorganisaties, po en vo onderzoeken scenario’s en
kijken onder andere naar effecten voor de verschillende scenario’s.

-

Tweede fase
Besluit in september 2018.

-

Fusie Effect Rapportage
Deze rapportage dient om te kijken of je een zorgvuldig proces hebt doorlopen. Een
voorbeeld van de fusie effect rapportage wordt meegestuurd met presentatie en
kort verslag van deze bijeenkomst.

-

Besluit en besluitvorming
Lijst advies en instemmingsbevoegdheid MR ouder en teamgeleding wordt
meegestuurd met presentatie en verslag van deze bijeenkomst
Henry Hennink geeft korte toelichting op fusieregeling.

-

Instemming of geschil

Adrie Bolijn stelt voor om een korte pauze in te lassen en vervolgens een korte
vragenronde en uitwisseling van ervaringen MR.
3. Vragenronde en uitwisseling van de ervaringen tussen de verschillende MR-en
- MR Peperhof – De MR staat te popelen om een droomschool neer te zetten.
Communicatie werkgroep en MR is goed verlopen. Facebook account met
voorbeelden. Kritische vragen zijn heel welkom
-

MR Tellegen – er is geen gezamenlijke afstemming gedaan. Persoonlijk jammer dat
eigen kinderen niet meer naar deze school kunnen.

-

MR Matzer – uitkomst aan het proces overlaten. Groep verontruste ouders hebben
zorgen omtrent communicatie met betrekking tot het project. (Kritische) ouders
voelen zich niet gehoord. MR heeft zorgen namens ouders gedeeld. Meer behoefte
aan communicatie met werkgroep.

-

MR Bongerd - Kritische noot over communicatie. De communicatielijnen zijn niet
helder, voor zowel MR als achterban Bongerd. MR is gesprekspartner, dit is met CvB
besproken. Externe partij biedt ondersteuning tijdens proces.
Aanstaande maandag ouderavond Bongerd waarin ouders geïnformeerd worden
over verbijzonderde opdracht en project.

-

MR St Jozef – staan positief en zien kansen in de plannen voor alle kinderen in Wijhe.
Zij vinden dat dit project vraagt om expertise van de directie en teamleden en
eventuele externe ondersteuning. Ze vinden het fijn als ouders mee willen denken. Er
is een goede samenwerking met de directeur. De gezamenlijke nieuwsbrief vinden zij
positief. De MR heeft nog geen idee hoe ouders erover denken. Deze zijn namelijk
(nog) niet bevraagd, aangezien dit verwachtingen schept. Het is al wel besproken in
de ouderraad.
Qua communicatie zelfde ervaringen als hiervoor genoemd, maar wel aan de orde
gesteld en blijven dit ook doen.
Er is behoefte aan afstemming met andere MR-en en ook ondersteuning door een
expert.

4. Afsluiting door Adrie Bolijn
Adrie Bolijn dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage en sluit de
bijeenkomst.

-

Onderwerpen die los van de presentatie besproken zijn:
Planning
Planning is haalbaar voor alle werkgroepen. Alleen voor de werkgroep Wijhe
mijnplein is de haalbaarheid van deze planning nog niet duidelijk, de andere
werkgroepen geven aan dat de planning haalbaar is.
Planning Olst ten opzichte van Wijhe samen opgaan of loskoppelen? Is nog niet
duidelijk, het wordt echter steeds moeilijker om samen op te gaan.

-

Communicatie
Er is een communicatiegroep samengesteld uit de 3 geledingen (schoolbesturen,
kinderopvang en gemeente) die gaan zorgdragen voor een goede communicatie o.a.
via website, nieuwsbrief Scholen voor Morgen en plaatselijke krant Reklamix.
Voorstel communicatietafels.
Op elke school, kinderopvanglocatie en beide gemeentehuizen komt (tafel met
banner met) informatie over project, waar gelegenheid is tot het stellen van vragen
die wekelijks beantwoord worden.

