VERSLAG MR VERGADERING, 17 JANUARI 2011

Aanwezig:

BC Broekhin Swalmen/Reuver

J. Graus (voorzitter), H. Dahmen, J. Derijk

BC Broekhin Roermond

D. Pauly, L. Dijcks, K. Soons, P. van Lienen
J. Sonnemans-Baart (locatiedirecteur) H. Reer (notulist)

Afwezig m.k.:

Leerlingenraad Roermond

R. Meisters, A. Loganathan

Leerlingenraad Swalmen/Reuver

S. Geraedts

Ouderraad Swalmen/Reuver

J. Schoonheim

Ouderraad Roermond

H. Verheggen

Centrale Directie

J. van der Varst

BC Broekhin Swalmen/Reuver

L. Peters (waarnemend locatiedirecteur), M. Jansen

Ouderraad Swalmen/Reuver

S. Smeets

Leerlingenraad Swalmen/Reuver

D. Boonen

Ouderraad Roermond

M. Rovers

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag vergadering 4 november 2011
−

Naar aanleiding van het verslag, agendapunt 2.6, wordt er geïnformeerd naar de stand van zaken m.b.t.
vluchtwegen c.q. de aanwezigheid van kluisjes in de gang (Arbo-beleidsplan). Mevrouw Sonnemans-Baart
laat weten dat de brandweer, bij controle op 22 november 2010, de situatie als veilig heeft beoordeeld.

−

Agendapunt 8, Plan van Inzet Swalmen/Reuver:
De voorzitter informeert naar de toewijzing van 26 lesuren bij een aanstelling van 1,000 Fte.
De CD verzekert de vergadering dat dit in individuele gesprekken besproken is en dat de betrokken
medewerkers hiermee hebben ingestemd.

−

Agendapunt 10, Functiemix:
Na afloop van de vergadering moeten de twintig uitgangspunten Functiemix ter goedkeuring door de
voorzitter (namens de vergadering) ondertekend worden. De punten 4, 5 en 12 zijn aangepast. Het
natuurlijk verloop is een onderdeel van het functiemixvolume. Er wordt maximaal 15% ingeruimd voor
specialistische functies. Het bepalen van de, nog nader te benoemen, accenten vereist instemming van de
p-MR.

Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd
3. Mededelingen
CD:

Verzoekt de voorzitter om agendapunt 11, Begroting en Concept Beleidsplan 2011 BC Broekhin te
verwijderen van de agenda. Er is verwarring ontstaan doordat de Raad van Toezicht mutaties heeft
aangebracht in de versie die verzonden is naar de deelnemers van deze vergadering.
Het Beleidsplan 2011 zal door de p-MR met de locatiedirecteur (LD) separaat besproken worden.
De begroting wordt opnieuw geagendeerd op 23 maart 2011.

LD R:

Verzoekt om verwijdering van agendapunt 9, Plan van Inzet BC Broekhin Roermond. De p-MR heeft
onvoldoende gelegenheid gehad om e.e.a. inhoudelijk te beoordelen. Daarnaast zal er opnieuw
gekeken moeten worden naar het gekozen format. Dit onderwerp wordt separaat besproken met de
leden van de p-MR Roermond.
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4. Verslag overleg GMR-CvB, 15 december 2010
Punt 13.2. Uitvoeren van taakbeleid moet zijn: uitvoeren van taalbeleid.
De notitie geeft verder geen aanleiding tot vragen. De voorzitter dankt de heer Dahmen voor deze
samenvatting.
5. Ouderraad-Jaarverslag Soml 2009
De heer Verheggen hecht eraan om de pagina’s 73 t/m 75 onder de aandacht te brengen waarin verbeterpunten voor de scholen zijn beschreven. Hij onderstreept het belang dat de ouderraad hecht aan de kwaliteit
van het onderwijs. Daarnaast attendeert hij op de Pisa-scores en het gegeven dat Nederland steeds verder
afzakt op ranglijst van landen die kwalitatief goed onderwijs bieden. In een uitgave van Elsevier worden cijfers
m.b.t. de kwaliteit van scholen negatief gepresenteerd. De CD geeft aan dat verschillende onderzoeken
(Trouw, Elsevier, Inspectie) duidelijke verschillen in de uitkomsten laten zien en refereert aan een onderzoek
van de Onderwijsinspectie bij een afdeling in Swalmen die onder toezicht kwam te staan maar vervolgens wel
goed scoorde in een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Dagblad Trouw. Mevrouw Sonnemans–Baart
vult aan dat de vergelijking van de Pisa-scores niet altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijk uitgangspunten
en dat er tal van andere omstandigheden (economische invloeden) een rol spelen bij de interpretatie van de
cijfers. De CD zal de leden van deze vergadering extra informatie toezenden die meer inzicht biedt.
6. Leerlingenraad Roermond
De leerlingenraad Roermond heeft een bezoek gebracht aan een landelijk congres WMS te Ede.
De Laks monitor geeft aan dat andere scholen minder bereid zijn tot samenwerking met de leerlingenraad.
De leerlingenraad wil op school een eigen onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van leerlingen m.b.t.
onderwerpen als bijvoorbeeld veiligheid, manier van lesgeven, lesmateriaal, toetsing.
−

De leerlingenraad n informeert naar de verdere invulling van het ‘Beleid gezonde school’. Mevrouw
Sonnemans-Baart laat weten dat er momenteel twee offertes beoordeeld worden. Nadat er een keuze is
gemaakt, zullen allerlei producten in de aanwezige automaten vervangen worden door gezondere
alternatieven.

−

Hoewel we een rookvrije school zijn is het moeilijk om het rookgedrag van personeel maar ook van
leerlingen helemaal uit te bannen. De school wil voorkomen dat er op straat gerookt wordt. De LD zal de
leerlingenraad betrekken bij het verder invulling geven aan het vastgestelde rookbeleid.

−

In samenhang daarmee wordt toegevoegd dat er na 5 maart een overdekte rookvoorziening voor de
leerlingen gerealiseerd zal zijn.

−

In het Beleidsplan worden uitspraken gedaan over lessen die in de Mediatheek gegeven worden. De
leerlingenraad is van mening dat de mediatheek vooral moet voorzien in de behoefte aan studie(stilte)ruimte.

De CD complimenteert de LR met hun betrokkenheid en inbreng bij het hele schoolgebeuren.
7. Evaluatie plan van aanpak ziekteverzuim BC Broekhin Roermond 2008-2010.
De vergadering heeft kennis genomen van deze notitie.
8. Plan van aanpak ziekteverzuim BC Broekhin Roermond 2011-2014
De vergadering verleent instemming met voorliggende notitie conform artikel 12k p-MR.
10. Onderzoek binnenmillieu locaties Swalmen/Reuver en Roermond
De vergadering vindt de conclusies van de uitkomst van dit onderzoek erg kort door de bocht en informeert
naar de kosten van een mechanische luchtverversingsinstallatie op plekken waar de luchtkwaliteit te wensen
laat. De LD geeft aan dat de metingen sterk afhankelijk zijn van tijd en plaats en het aantal leerlingen dat in
een ruimte verblijft. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit positief beïnvloedt door tijdige ventilatie. Dit vergt een
bewustwording bij het personeel. Door ramen en/of deuren van tijd tot tijd open te zetten wordt de
luchtkwaliteit sterk verbeterd.
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Onderzoek heeft uitgewezen dat mechanische ventilatie alleen niet leidt tot een verbetering van de
luchtkwaliteit.
−

Bevorderen bewustwordingsproces personeel door in alle lokalen een geplastificeerde kaart met
richtlijnen op te hangen.

−
−

Klassikaal aandacht aan besteden (natuurkunde- en scheikundeles)
Daar waar het gebouwelijke aanpassingen betreft zal dit in het kader van Arbo-zorg en in het kader van
de investeringsagenda op Soml-niveau besproken worden
e.

De MR-vergadering stemt in met voorliggend voorstel, conform artikel 10
12. Rondvraag
D. Pauly:

Er worden vragen gesteld en gespeculeerd over de langdurige afwezigheid van
personeel. J. Sonnemans-Baart: sommige onderwerpen zijn in het kader van het
personeelsbeleid vertrouwelijk en kunnen derhalve niet gecommuniceerd worden met
het personeel.

J. Schoonheim: Heeft een uitgebreide folder ontvangen van De Rooi Pannen en informeert of deze aanpak
navolging verdient. CD: Ook wij zijn bezig met een PR-campagne die een grotere toestroom van leerlingen moet genereren. Het wervingsmateriaal wordt toegezonden.
H. Verheggen:

Verzoekt om een toelichting op het jaarbeleidsplan 2011 door mevrouw Sonnemans-Baart
tijdens de eerstvolgende bijeenkomt van de ouderraad.

J. Sonnemans:

Maakt melding van een visitatieproject waarin samen met BC Schöndeln onderzocht wordt
hoe ‘ ICT in de klas’ verbeterd kan worden. Er zullen ook leerlingen gevraagd worden om in
de werkgroep mee te denken.

H. Dahmen:

Door vertrek van een medewerkster is er op de administratie in Swalmen nog maar één
administratieve kracht aanwezig. Risico voor overbelasting en uitval is niet ondenkbaar.
De CD geeft aan dat door de ontstane krimpsituatie er eerst vastgesteld moet worden welke
taken door de administratie prioritair uitgevoerd moeten worden en welke taken herverdeeld
kunnen worden. Een soortgelijke actie waarbij een afdelingsleider de taak van teamcoördinator op zich neemt, wordt in Roermond uitgevoerd. Feit is dat we met minder mensen
hetzelfde werk moeten uitvoeren.

P. van Lienen:

Heeft opgemerkt dat Niekée in een advertentietekst voor de komende Open Dag de
VmboT+ variant en Mavo-Havo kansklas heeft opgenomen. De heer Van der Varst heeft dit
ook gesignaleerd en zal dit op directieniveau bespreken. Over de bevindingen zal
gerapporteerd worden.

Besluitenoverzicht 17-1-2011
1.

Plan van aanpak ziekteverzuim BC Broekhin Roermond 2011-2014, instemming conform artikel 12k p-MR.

2.

Onderzoek binnenmillieu locaties Swalmen/Reuver en Roermond, instemming MR conform artikel 10 e.

VOLGENDE VERGADERING: WOENSDAG 23 MAART 2011
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