Verslag ‘de toekomst van de Heihorst’, 8 november 2017

Aanwezig:
Namens CvB: A. G., G. Z.
Namens directie: T. S.
Namens gemeenschapsraad: C. J., W. C., H. V.
Namens OR: D. C., H. K., V. C. R. V., L. L.,
Namens MR: A. B., H. R., J. L.
Namens team: S. J., M. D., J. M., W. K., C. W., P. de J.
Namens ouders: J. van L.

1.

Opening:

T. heet iedereen van harte welkom. Er is een grote opkomst van alle geledingen. A. G. geeft aan tot 31 januari
2018 bestuurlijk te werken en officieel in juli 2018 met pensioen te gaan. Zijn opvolger G. Z. is bij deze
bijeenkomst aanwezig.
2.

Verslag bijeenkomst 15 november 2016

Geen opmerkingen.
3.

Ontwikkeling van het leerlingenaantal in de komende jaren.

Een overzicht met leerlingaantallen van de komende jaren laat zien dat er bij de gehele stichting Spolt sprake is
van een daling. In vele dorpen zakt het leerlingenaantal. Wat de Heihorst betreft toont de teldatum van 1
oktober 2017 58 leerlingen, in tegenstelling tot de prognose van vorig jaar, die uitging van 63 leerlingen. Dit is
te verklaren door verhuizingen en daling van het aantal leerlingen van de Widdonck die op de Heihorst worden
geplaatst. Volgens de prognose van leerlingen uit het postcodegebied blijft het leerlingenaantal in de komende
jaren schommelen rond 55.
Op 1 augustus 2018 wordt de opheffingsnorm van scholen in Leudal voor de komende 5 jaar vastgesteld op 51.
In 2023 wordt een nieuwe norm geïndexeerd. Dit betekent dat er voor het komende schooljaar 2018-2019 nog
ontheffing moet worden aangevraagd bij het ministerie.
A. benadrukt dat het goed is om jaarlijks bij elkaar te komen. Niet om te constateren maar om innovatief te
blijven nadenken en het gesprek te voeren over de toekomst. Hierbij in het achterhoofd houdend wat het
beste is voor het kind. Kunnen we aan de indicatoren voor de kwaliteit van het onderwijs blijven voldoen?
Deze indicatoren voor kwaliteit van het onderwijs zijn:
-

Goed pedagogisch klimaat
Sociaal welbevinden van de kinderen
Passende onderwijsopbrengsten
Hoog kwalitatief onderwijsaanbod
Vakbekwame leerkrachten
Goed functionerend zorgsysteem en goed functionerend management.

4.

Driegroepenstructuur, kansrijke combinatiegroepen

T. en S. geven uitleg over de voorbereiding van het team op de driegroepenstructuur die op 1 augustus 2018
zal ingaan. Voorbereiding is al jaren bezig. Dit jaar zal tijdens elke studiemiddag aandacht worden besteed aan
de kansrijke combinatiegroepen. Hierbij worden we begeleid door Opmaat. Er is al een uitwisseling geweest
van plannen en gedachten rond groepssamenstelling. Als de formatie bekend is zal dit meer concreet kunnen
worden ingevuld. Vragen die centraal staan zijn o.a. hoe kunnen we het onderwijs anders inrichten? Welke
kansen zijn er? Welke behoeften hebben kinderen van bepaalde leeftijden? Kunnen we de huidige methodes
nog gebruiken? Moeten we thematisch gaan werken? Past ons plan bij de huidige populatie van leerkrachten
en leerlingen? Wellicht liggen in een verandering van onderwijsconcept nog kansen om leerlingen van buiten
Heibloem naar onze school te halen. Het team zal zowel de ouders als Mr en Or in haar ontwikkelingen
meenemen.
5.6 Strategisch beleid/verandering van cluster per augustug 2018
A. licht “de toekomst van scholen in de gemeente Leudal” toe. Streefdoelen voor de scholen zijn:
samenwerking op basis van visie en infrastructuur, brede scholen (op weg naar Kindcentra) en eenheden van
minimaal 200 leerlingen. Dit schooljaar moet duidelijk worden of Heibloem met Buggenum en Kelpen-Oler een
eenheid zou kunnen zijn op basis van visie kleine scholen en hoe het management voor zo’n cluster ingericht
moet worden.
7. Widdonck- Talentendonck
Widdonck-talentendonck is een gezamenlijk project van internaat de Widdonck, Ortolaan, ZMOK school en
Hilzijn. De gemeenschapsraad participeert niet in het project, maar is toehoorder. Het project dat
gestimuleerd wordt door de provincie betreft het zoeken naar verbindingen met het dorp Heibloem, school,
verenigingen e.d. Op het terrein van de Widdonck zijn inmiddels enkele lokalen ingericht (o.a. muzieklokaal,
handenarbeidlokaal, keuken). Op 30 augustus is er een bijeenkomst geweest in de Klokkestoel waar de plannen
aan het dorp zijn gepresenteerd.
8. Rondvraag:
9. Sluiting:
De volgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 21 november om 20.00 uur.

