Verslag ‘de toekomst van de Heihorst’, 21 november 2018

Aanwezig:
Namens CvB: G. Z.
Namens directie: S. J.
Namens gemeenschapsraad: C. J., R. V.
Namens OR: R. V.
Namens MR: A. B., A. R.
Namens team: J. M., C. W.,
1.

Opening:

Sandra heet iedereen van harte welkom. Van alle geledingen zijn afgevaardigden aanwezig.
2.

Verslag bijeenkomst 8 november 2017

Geen opmerkingen.
3.

Ontwikkelingsplan 2018- 2019 de Heihorst

Sandra licht de plannen toe. In het afgelopen jaar heeft het team zich georiënteerd op andere manieren van
werken als voorbereiding op mogelijke drie-groepen-structuur in 2018-2019. Uiteindelijk is gebleken dat we dit
schooljaar vier groepen konden handhaven. Na een proefproject met Jeelo hebben we besloten om ons
gedurende dit schooljaar verder te oriënteren en te verdiepen in visie, hedendaags onderwijs en wat dit voor
ons betekent. Verder gaan wij op studiemomenten werken aan de doorgaande lijn, de werkwijze in groep 1-2
en gebruik van Snappet en inzet ICT. Ook werkdruk verdient aandacht. Bij enkele onderwerpen zoekt het team
van de Heihorst de samenwerking op met het team van de Antoniusschool in Buggenum.
4.

Leerling prognoses 2018-2022

Een overzicht met leerlingaantallen van de komende jaren laat zien dat het leerlingenaantal op de Heihorst tot
2022 rond de 55 leerlingen blijft schommelen. Hierbij wordt opgemerkt dat leerlingen uit een ander
postcodegebied (6093) en leerlingen van de Widdonck die tussentijds instromen, niet zijn opgenomen in de
prognoses. Op dit moment zitten er 6 leerlingen van Combinatie Jeugdzorg in de groepen 6 t/m 8.
Gérard Zeegers geeft aan dat de school ruim in haar formatie zit als gevolg van de zogenaamde ‘kleine scholen
toeslag’. Deze extra middelen komen volledig ten goede van de Heihorst. De verwachting is dat deze extra
toeslag in de toekomst mogelijk zal komen te vervallen, of zal worden afgeroomd. De school zal daarop dan
moeten anticiperen. Gezien het aantal leerlingen is er nu geen reden voor zorg, het is wel van belang om met
elkaar het gesprek te blijven voeren over de kwaliteit van onderwijs en of de school ook in de toekomst in staat
blijft de kinderen te bieden wat zij nodig hebben. De gemeenschapsraad probeert de jongere inwoners van
Heibloem te behouden. Zij hebben hiervoor een plan gemaakt en zijn in overleg met de gemeente.
5.

Toekomst scholen SPOLT

Op de scholen van Spolt is al sinds 2012 sprake van een terugloop van het leerlingenaantal. Naar verwachting
zal de krimp in 2020 stabiliseren. De enige school die nu groeit is, is de enige school waarvan wij wensen dat
die juist niet groeit; SBO Op de Tump in Heel. Waar deze school aanvankelijk veel kinderen in de midden- en

bovenbouw zag instromen, neemt het aantal aanmeldingen en verwijzingen van jonge kinderen met complexe
problemen toe.
Spolt is een gezonde organisatie, die er onderwijsinhoudelijk, financieel en materieel goed voor staat. Op
personeel vlak zijn er, net als bij de andere regionale besturen, grote zorgen over het aanhoudende en
oplopende lerarentekort. Spolt staat bekend om zijn goede begeleiding van startende leerkrachten, maar de
nieuwe aanwas van studenten is minimaal. Vier zij-instromers worden door schoolopleiders begeleid om over
twee jaar als bevoegd leraar aan de slag te gaan. Bij SPOLT staat de kwaliteit van onderwijs voorop.
Het bestuur van Spolt heeft onlangs deelgenomen aan bestuurlijke visitatie. De commissie heeft geconcludeerd
dat Spolt een gezonde organisatie is en veel zaken goed voor elkaar heeft.
6.

Widdonck- Talentendonck

Widdonck-talentendonck is een gezamenlijk project van internaat de Widdonck, Ortolaan, ZMOK school en
Hilzijn. De leden van de gemeenschapsraad geven aan de communicatie rond Widdonck- Talentendonck beter
kan. Het aantal bezoekers uit Heibloem aan de open dag op het Widdonck terrein was gering. Hilzijn gaat
waarschijnlijk stoppen in het voorjaar. Het hele terrein van Combinatie jeugdzorg wordt daarna opnieuw
ingericht.
Het team van de Heihorst geeft aan open te staan voor samenwerking met de Widdonckschool en de Ortolaan.
Harrie Vermeulen van de gemeenschapsraad zal bespreken of er kansen en mogelijkheden zijn tot
samenwerking.
7.

Ons Heibloem:

Enkele jaren geleden heeft de Heihorst een groot project gedaan over Ons Heibloem. Voor dit jaar zijn er nog
geen activiteiten gepland, behalve deelname van groep 7-8 aan de kerstactiviteit voor ouderen.
De werkgroepen die in Heibloem bestaan rond ‘Ons Heibloem’ blijven nog in stand.
8.

Sluiting:

De volgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur.

