Schriftelijke vragen fracties inzake Jaarverslag 2020, begroting 2022 en
meerjarenraming 2022-2026 van Stichting kom Leren t.b.v. gecombineerde
digitale commissie SD – EFTR woensdag 2 februari 2022
Fractie AB
---

Fractie CDA
---

Fractie VSP
In augustus 2020 heeft de VSP schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de ventilatiesystemen op scholen
ten tijde van corona. Het college gaf aan dat dit een taak van de schoolbesturen was. Tevens
zouden zij erop toezien dat conform de daarvoor gestelde regels gehandeld zou worden.
• Is er bij de scholen van kom leren sprake van goede ventilatiesystemen die voldoen aan de
Coronaeisen?
Door het Rijk zijn eisen geformuleerd waaraan de luchtverversingscapaciteit in schoolgebouw
aan dient te voldoen. De ventilatiesystemen van de OBS Berg en OBS Broekhem voldoen aan
deze eisen. Wij hebben als stichting hierover in oktober 2020 gerapporteerd, gelijk aan de
informatie die richting het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen is gegaan.
•

Zo niet, kunt u ons dan aangeven wat de rede(nen) hiervan zijn?
n.v.t.

Wij zitten nu als zo’n 2 jaar met Corona opgescheept. Dit heeft nogal veel impact gehad op de
gehele samenleving en zeker op leerlingen van de basisscholen die diverse malen met digitaal
onderwijs opgescheept werden.
• Kunt u ons eens aangeven welke impact dat bij uw leerlingen, maar ook bij uw docenten heeft
nagelaten?
We zien dat onze collega’s op scholen met heel veel betrokkenheid en een nimmer aflatende
flexibiliteit telkens weer de moed gevonden hebben de, telkens veranderende, maatregelen
ten uitvoer te brengen. Teams en zeer zeker ook de directeuren hebben het heel erg zwaar.
Onbegrip voor sommige (vaak moeilijk uitlegbare maatregelen), onbegrip van ouders, de
publieke opinie, angst voor eigen gezondheid en de gezondheid van naasten, heel veel extra
regelwerk, quarantaine, ziektevervangingen (terwijl er geen vervangers zijn)….
Voor de leerlingen geldt dat zij met name last hadden en hebben van het ontbreken van
continuïteit. We zullen dit wellicht terugzien in de cognitieve resultaten, maar maken ons daar
nog het minst zorgen over. Wat we vooral zien is, dat de allerjongsten hiaten hebben
opgelopen in de socialisatiefase die ze doorlopen op de peuterspeelzaal en in de vroegschool.
Als we kijken naar welke gevolgen dan ook voor onze leerlingen; onze teams hebben er oog en
oor voor en weten zich gesteund door de kennis en expertise van zichzelf én de aan de stichting
verbonden experts (denk aan onze orthopedagogen, psychologen en ambulant begeleiders).
Begroting 2022.
Pag. 6. 1.3. Wat zijn de risico’s.
Het grootste risico dat u loopt is het tekort aan kwalitatief hoogwaardige professionals op de
arbeidsmarkt.
• Wat doet u concreet om dit tekort op te heffen of zoveel als mogelijk te beperken?
We zijn zeer actief op de arbeidsmarkt, boren andere bronnen aan, zoals bijvoorbeeld het
inzetten van mensen die via Qrabbl (onbevoegde vervangers, die we eenmaal per week mogen
inzetten op niet-structurele vervangingen), hebben een relatief groot aantal zij-instromers en
intensieve contacten met de pabo. Bovendien trekken we samen met collega-besturen,

kindpartners en het bedrijfsleven op in het initiatief dat door Trevianum, MIK/PIW en kom
Leren is opgestart en ‘Schitteren in Schaarste’ heet, waarin we nieuwe manieren van werken
en werven opzetten.
Intern bekijken we of we medewerkers flexibeler kunnen inzetten, door mobiliteit en het
werken in ‘bondgenootschappen’ van scholen in te zetten.
M.b.t. de secundaire arbeidsvoorwaarden steken we in op professionalisering en
deskundigheidsbevordering, dat door onze eigen Academie een groot goed en goed geoutilleerd
is binnen onze stichting.
Blz. 14.7. Huisvesting.
Voor de nieuwbouw samenwerkend Kindcentrum Berg heeft de meerderheid van raad (uitgezonderd
de VSP) een bedrag van € 5.221.234 uitgetrokken. Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad een
besluit genomen m.b.t. een krediet van € 2.958.147 om te komen tot nieuwbouw van de OBS Berg.
Dus maar liefst een bedrag wat € 2.263.087 hoger uitvalt. U geeft aan dat u een stijging ziet in de
kosten van nieuwbouw. Grondstoffen worden steeds duurder en aan mankracht is moeilijk aan te
komen. Hoe zich dat gaat ontwikkelen in 2022 kunt u geen duidelijkheid over geven. Maar daar
kopen wij weinig voor.
Wij willen toch van u (bij benadering) weten wat de meerkosten van het Samenwerkend
Kindcentrum in Berg gaan bedragen. En wij gaan ervan uit dat dit aan de raad wordt voorgelegd ter
besluitvorming.
In de vergadering van de raad van 13 december 2021 heeft de raad besloten het kredietbedrag ten
behoeve van de nieuwbouw OBS Berg, als een van de partners in het Samenwerkend Kindcentrum
Berg, te verhogen met de index van 2020 en 2021. Het krediet voor de nieuwbouw school is
gebaseerd op de (geïndexeerde) normbedragen, die jaarlijks worden bekend gemaakt door de VNG.
De realisatie van het SKC Berg is een aanbestedingsplichtige opdracht. De opdracht tot realisatie
zal in de markt worden gezet. Pas na aanbesteding en uiteindelijke realisatie zullen de
daadwerkelijke kosten voor de nieuwbouw inzichtelijk zijn. Mocht het kredietbedrag, ook na
eventuele bezuinigingen/optimalisaties, niet toereikend blijken te zijn dan zullen wij een
gemotiveerd verzoek, tot besluitvorming door de Raad, om aanvullend krediet
voorleggen/indienen.

Fractie PGP
Er wordt veel gesproken over VVE, maar wij zien nergens het voorgenomen NT2 onderwijs meer
terug. Er was sprake van een speciale taalklas voor de hele gemeente en eventueel daarbuiten.
Onze laatste informatie is dat er gesprekken gaande waren tussen schoolbestuur en gemeente. In de
conceptbegroting pag. 9 staat er wel iets over, maar dat gaat over Maastricht en niet over
Valkenburg aan de Geul.
•

Wat is hiervan de stand van zaken volgens kom Leren?
Wij hebben hierover duidelijkheid gegeven aan de gemeente. Het niet kunnen opstarten van
een NT2-voorziening voor de gemeente Valkenburg heeft te maken met de schaalgrootte. Er
zijn eenvoudigweg te weinig kinderen in de gemeente die in aanmerking komen voor een
taalvoorziening om er een op te starten. Aangezien we voorzien dat we hier ook in de nabije
toekomst niet te maken krijgen met een andere werkelijkheid (namelijk een ‘drempel’ van 30
leerlingen ~te verdelen over twee groepen; 1 middenbouwgroep en 1 bovenbouwgroep), kunnen
de kinderen die hiervan wél gebruik zouden moeten maken, gebruikmaken van de voorziening
in Maastricht.
Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente Valkenburg.

Op pagina 27 staan uitstroomcijfers. Er staat ruim 40% opstroom bij vmbo kader.
• Betekent dit dat deze kinderen een te laag advies kregen? Wij zien in de begeleidende tekst dat
de cijfers aangeven dat passend geadviseerd wordt, maar dit lijkt toch wel een groot verschil.

Veelal zien we in deze gevallen een dubbel advies; VMBO kader/theoretisch. In plaats van dit
advies zo over te nemen, worden kinderen wel in een brugklas ‘kader/theoretisch’ geplaatst,
maar geadministreerd als ‘kader-leerling’, met als gevolg een ‘opstroom’ van 40%.
Naar aanleiding van huisvesting/ facilitair: Er is veel te doen over ventilatie in de huidige COVIDsituatie.
• Hoe zit het met het binnenklimaat op OBS Berg en OBS Broekhem?
Door het Rijk zijn eisen geformuleerd waaraan de luchtverversingscapaciteit in schoolgebouw
aan dient te voldoen. De ventilatiesystemen van de OBS Berg en OBS Broekhem voldoen aan
deze eisen. Wij hebben als stichting hierover in oktober 2020 gerapporteerd, gelijk aan de
informatie die richting het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen is gegaan.

Fractie VVD
---

