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Tijdens de online MR-vergadering van 28 april 2020 is de Fusie Effect Rapportage (FER) besproken met
de Directie (Caroline Stenneken) en zijn vragen, bevindingen en bezorgdheden besproken.
De MR heeft inmiddels zijn standpunt bepaald over het instemmingsverzoek op basis van de
toegestuurde FER en bijlages en de versterkte informatie tijdens het overleg op 28 april jl..
De MR onderschrijft het belang van een scholenfusie, maar heeft de volgende opmerkingen en
aandachtspunten ten aanzien van het gestelde in de FER en bijlages:
1. Algemene reactie:
- De MR staat in het algemeen positief tegenover de gepresenteerde stukken. Hieruit blijken de
voordelen/ kansen voor een fusie voor GS zoals meer homogene groepen, kleinere groepen of
in elk geval meer mogelijkheden groepen gelijk te verdelen, minder afhankelijk zijn van een
beperkt aantal leraren in tijden van schaarste, meer samenwerking tussen leerkrachten, etc.
-

Wat de MR erg belangrijk vindt, is dat het gehele team voorstander is van het samengaan. Dit
is ook gebleken uit de personeelspeiling, waarin 100% van beide teams de voorkeur voor de
fusie heeft aangegeven.

-

Ook het feit dat uit de ouderraadpleging blijkt dat op beide scholen een ruime meerderheid
van de ouders voor een fusie is, speelt voor de MR een belangrijke rol in de besluitvorming.

-

Om te komen tot een samenwerkingsschool is het helaas onvermijdelijk dat beide scholen een
deel van hun eigen identiteit verliezen, maar de MR is blij dat in de nieuwe identiteit
belangrijke christelijke waardes als betrokken zijn, liefdevol, geloven in het goede van de mens,
verantwoordelijk zijn voor een ander en de omgeving (naastenliefde) benoemd worden.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er expliciet is benoemd dat de christelijke feestdagen
gevierd blijven worden en er dan aandacht wordt besteedt aan de verhalen vanuit het
christelijke geloof.

-

Er zijn nog een aantal kritische kanttekeningen m.b.t. de fusie. Niet iedereen is helemaal
overtuigd van de benoemde voordelen van een fusie. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgen over de
financiering van de samenwerkingsschool op de langere termijn en of de werkdruk van
leerkrachten werkelijk verlicht zal worden en er inderdaad meer ruimte voor specialisatie van
leerkrachten is.

-

De MR heeft het gevoel dat het ‘point of no return’ als gevolg van besluiten afgelopen jaren
bereikt is en ziet dat het weer uit elkaar trekken van beide scholen nadelige gevolgen zou
hebben. De ouderpeiling laat ook zien dat er onder de ouders ook nog een aantal bedenkingen
leven. Vooral verlies van de kleinschaligheid en borging van de christelijke normen en waarden
worden hier aan de kant van de ouders van GS genoemd. De MR ziet graag dat alle
opmerkingen op alle vragen geïnventariseerd worden, dat daar, waar mogelijk, concreet wat
mee wordt gedaan en de MR hierover wordt geïnformeerd. De MR wil verder ook in de
toekomst de voordelen welke benoemd zijn (bijv. de werkdrukvermindering door
schaalvergroting) blijven monitoren en bewaken opdat de motieven voor de fusie ook
daadwerkelijk bereikt worden.
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2. Reactie per onderdeel in de FER:
- Punt 1.2 en 1.5: Met betrekking tot de doelen en motieven ziet de MR graag dat deze
opgenomen worden in het strategisch plan van de nieuwe fusieschool en voorgelegd worden
aan de MR. De MR acht het van belang dat de gestelde doelen bereikt worden en zal dit ook
kritisch blijven volgen.
-

In Tabel 1.1 en bij punt 1.3 worden aantallen benoemd m.b.t. de instroom op GS. De MR is van
mening dat deze aantallen geen realistisch beeld geven maar het resultaat zijn van het niet
meer profileren van GS en de gezamenlijke instroomgroep afgelopen schooljaar. De aantallen
inschrijvingen van afgelopen jaar kunnen niet als trend dienen voor de toekomst. Mocht de
fusie onverhoopt niet doorgaan pleit de MR voor een goed marketingplan voor GS om de
voorgespiegelde opheffing tegen te gaan.

-

Punt 3.2.1. Blz. 16: De MR is in een eerder stadium door de directie toegezegd dat bij de viering
van alle christelijke feestdagen aandacht wordt besteed aan de verhalen vanuit het christelijke
geloof. In de FER wordt nu alleen gesproken over Pasen en Kerst. De MR gaat er vanuit dat dit
geldt voor alle christelijke feestdagen. De Directie heeft tijdens het overleg op 28 april 2020
wederom expliciet toegezegd dat dit het geval is en dat dit ook zo is besproken en akkoord
bevonden in de projectgroep.

-

Punt 3.4.: Zoals besproken en akkoord bevonden in de projectgroep zal de MR in schooljaar
20/21 bestaan uit de samenvoeging van de gehele MR GS en MR ME. Dit is belangrijk om de
gemaakte plannen te kunnen volgen en borgen. De MR GS vindt dat de verkiezing voor een
nieuwe MR pas moet plaatsvinden tegen het einde van schooljaar 20/21 gebruikmakend van
een nieuw, door de gefuseerde besturen opgesteld, reglement. De nieuw verkozen MR zal dan
aantreden per schooljaar 21/22.

-

Punt 5.2: Er wordt gesteld dat er financiële risico’s zijn indien de instroom van 50 leerlingen
per jaar niet behaald wordt. De Raad van Beheer van VCO De Kring stelt in de brief bij het
instemmingsverzoek de voorwaarde dat de school binnen vier jaar een begroting kan
realiseren met een positief resultaat. Van de Directie begrijpt de MR dat, indien dat niet wordt
gehaald, de fusie dan niet teruggedraaid zal worden maar er dan opnieuw naar de
meerjarenformatie gekeken zal moeten worden. De MR geeft aan dat, indien dit stadium
bereikt wordt, er dan wellicht ook gedacht kan worden aan een vermindering van de
bestuursafdracht. De MR heeft momenteel geen duidelijk beeld van wat er onder deze
afdracht valt en stelt het op prijs hier een onderbouwing van te ontvangen die meer behelst
dan “dat wordt in/ met de GMR vastgesteld”.

-

Punt 6.1: De MR vind het tussentijds evalueren van de fusie erg belangrijk en vind het gebruik
van de PDCA-cyclus hiervoor een prima instrument. Dit onderwerp zal dan ook een vast
agendapunt zijn tijdens de reguliere MR vergaderingen komend jaar.

De MR wil graag haar vertrouwen uitspreken in het huidige team van Directie, leerkrachten en
ondersteuners in het verder bouwen van een nieuwe toekomstbestendige school die kinderen op
goede wijze voorbereid op hun verdere (school)leven. Uiteindelijk zijn documenten als een FER en
gekozen organisatievormen niet meer dan een middel om hen daarbij te helpen. Wij wensen hen veel
succes op het gekozen pad.
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Dit gezegd hebbende stemt de voltallige MR Geuzenschip in met het voorgenomen besluit
betreffende:
De fusie en de fusie- effectrapportage conform artikel 10 h WMS en daarmee direct ook met:
• De gevolgen voor het personeel conform artikel 12 a WMS
• De gevolgen voor de ouders conform artikel 13 a WMS
Wij kijken uit naar een mooie Samenwerkingsschool per 1 augustus 2020 en wensen u veel succes met
de verdere realisatie hiervan.

Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad CBS Geuzenschip
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