Bijeenkomst CvB en MR van BS Schinveld n.a.v. tussentijdse bezuinigingen
24 oktober 2013 19.30 uur BS Schinveld, locatie onderbouw
Aanwezig: Arie Kraak (vz. CvB), Giel van Kaam (regiodirecteur), Marion Kleinen (directeur) en namens
de MR Melanie van Cleef, Olga van der Naald, Martine Könings, Ron Kamerman, Henk Gabriël en
John Meijers.
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Tussentijdse bezuinigingen
Arie en Giel lichten de tussentijdse bezuinigingen - 3 weken na start van het nieuwe
schooljaar - bij Movare toe. In concreto betekent dit voor onze school dat wij 1 FTE van de
totaal 2,2 FTE’s, die wij extra hadden gekregen om het samengaan van de 3 Schinveldse
scholen tot BS Schinveld in goede banen te leiden, weer moeten inleveren. Dit houdt in dat
BS Schinveld beide groepen 4 moet samenvoegen tot één groep van 36 leerlingen en dat
Diana Diemant en Hélène Fanchamps uit de reguliere formatie worden gehaald en worden
overgeplaatst naar de vervangerspool.
Zowel de oudergeleding als ook de personeelsgeleding van de MR uiten hun bezwaren en
onderstrepen hun grote zorgen, die zij ook al eerder schriftelijk kenbaar gemaakt hebben
naar het CvB. Tevens geeft de MR aan dat zij geen postief advies c.q. instemming kunnen
geven wat betreft deze ad hoc beslissing. Zowel CvB als ook de MR zien er echter geen heil in
om naar de geschillencommissie te gaan.
3. Afspraak
Het CvB geeft aan dat het geen optie is om de bezuinigingen helemaal terug te draaien, maar
dat er wellicht toch mogelijkheden zijn om uit de impasse te komen. Giel van Kaam gaat
namens het CvB op 25 oktober in gesprek met Marion Kleinen om te komen tot een nieuw
concreet voorstel. Marion Kleinen zal de MR hiervan in kennis stellen en zij zullen de
uitkomst hiervan bespreken op de volgende MR-bijeenkomst.
4. Volgende bijeenkomst
De volgende MR bijeenkomst vindt plaats op 5 november a.s. om 19.00 uur, locatie Voorste
Bosweg 4.
5. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst

John Meijers

