VERSLAG MR VERGADERING, 17 mei 2011

Aanwezig:

BC Broekhin Swalmen/ Reuver:

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

BC Broekhin Roermond:

L. Dijcks, K. Soons, P. van Lienen, H. Reer (notulist)

L. Peters (locatiedirecteur)
J. Sonnemans-Baart (locatiedirecteur),
Ouderraad Swalmen/Reuver:

Afwezig:

S. Smeets

Ouderraad Roermond:

H. Verheggen, M. Rovers

Leerlingenraad Swalmen/Reuver

S. Geraedts

Centrale Directie:

J. van der Varst (aanwezig vanaf agendapunt 9)

Leerlingenraad Roermond

R. Meisters, A. Loganathan,

Ouderraad Swalmen/Reuver

J. Schoomheim (m.k)

1. Opening en Mededelingen
•

De voorzitter opent de vergadering en merkt op dat R. Meisters, A. Loganathan, D. Boonen, niet aanwezig
zijn. Mevrouw Reer meldt dat de heer J. Schoonheim zich heeft afgemeld voor deze vergadering.

•

De Ouderraad Roermond laat weten dat de toelichting van mevrouw Sonnemans-Baart op het Beleidsplan
2011 tijdens de laatste bijeenkomst van de OR zeer verhelderend was. De OR wil bijdragen aan een meer
transparante organisatie door de besluitenoverzichten van haar bijeenkomsten te publiceren op de website.
In dat kader wordt er geïnformeerd of de locaties voornemens zijn om één website te maken.
−

De locatiedirecteuren geven aan dat dit wellicht in de toekomst tot de mogelijkheden behoort, maar op
dit moment geen prioriteit heeft.

Tenslotte geeft de OR aan dat de vergaderingen voortaan in aanwezigheid van de LD zullen plaatsvinden.
•

De Ouderraad Swalmen/Reuver heeft besloten dat een afvaardiging zal aansluiten bij de vergaderingen van
de OR Roermond en geeft aan meer feedback te wensen met betrekking tot de verwezenlijking van de
gestelde doelen.
−

De heer L. Peters verwijst naar de, tijdens de vorige vergadering uitgereikte, kwartaalrapportage die een
goed beeld schetst van de behaalde resultaten en naar de website Vensters voor Verantwoording. Ook
de uitkomsten van de leerling-enquêtes zijn ter inzage beschikbaar.

−

Mevrouw Sonnemans vult aan en zegt toe de gewenste additionele informatie tijdens vergaderingen van
de OR toe te lichten.

−

De voorzitter doet de suggestie dat leden van de OR in gesprek kunnen gaan met docenten om de
resultaten te toetsen aan de dagelijkse schoolpraktijk.

2. Verslag vergadering CvB en PGMR, 27 april 2011
De heer Dahmen geeft een korte toelichting. Sommige informatie uit het verslag blijkt inmiddels achterhaald.
•

De kleine Bapo vervalt (vooralsnog) niet.

•

De huidige locatie van het Kanscentrum blijft gehandhaafd.

Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd.
3. Verslag vergadering MR , 23 maart 2011
Het verslag wordt goedgekeurd. De vergadering is blij met de professionele invulling van het secretariaat MR.
4.

Jaarverslag MR
Het verslag wordt goedgekeurd, conform artikel 20 met dank aan mevrouw Soons voor de samenvatting.
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5. Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2015, BCB Roermond
De heer Verheggen betreurt dat de in het verleden gemaakte fouten geleid hebben tot de huidige resultaten,
maar geeft namens de OR een positief advies, conform artikel 23b, aan de voorliggende begrotingen.
6. Modelovereenkomst schoolbijdrage
Deze overeenkomst behoeft tekstueel nog enige aanpassing die door de OR-Roermond al besproken is met
mevrouw Sonnemans-Baart. Na aanpassing, agendering tijdens de volgende vergadering en instemming van
de OR wordt deze overeenkomst op alle locaties ingevoerd.
7. Verlofregeling onderwijs ondersteunend personeel Roermond/Swalmen en Reuver
Voorliggende notitie is besproken met het OOP in Roermond, Swalmen en Reuver. De p-MR stemt in met deze
e

regeling,conform artikel 24 , mits aangepast wordt:
•

onder punt 4:

Het vakantieverlof zoals bedoeld in lid 1 wordt: Het vakantieverlof zoals bedoeld in lid 2.

•

onder punt 5a: Verwijderen zin: Deze dagen worden voor 20% gecompenseerd.

8. Scholingsjaarplan 2011, BCB Roermond
Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken m.b.t. het Digitaal bekwaamheidsdossier (Bardo).
In Swalmen/Reuver is men na veel opstartproblemen gestart met Bardo. Het personeel wordt binnenkort
uitgenodigd voor scholing op dat vlak. In Roermond heeft men de start, met name vanwege de opstartproblemen, uitgesteld. Tot voor kort was de heer T. Lenders directieverantwoordelijk voor de introductie en
implementatie van Bardo. Deze taak is overgedragen aan mevrouw Sonnemans-Baart.
De vergadering stemt in met het gepresenteerde Scholingsjaarplan 2011, conform artikel 24c.
9. Beleidsplan 2011, BCB Roermond
Het beleidsplan is uitgebreid besproken met de p-MR Roermond.
Schoolwacht: De evaluatie Schoolwacht werd door de schoolleiding positief beoordeeld. De leerlingenraad en
de p-MR waren negatief. De p-MR dringt aan op een diepgaandere evaluatie van
ervaringen alvorens de schoolwacht te introduceren op Havo/Vwo.
OR:

De OR spreekt haar vertrouwen uit over de gedeponeerde plannen, maar verzoekt de LD
nadrukkelijk e.e.a. te monitoren en te rapporteren over voortgang en behaalde resultaten.

De vergadering stemt in met voorliggende notitie conform artikel 22-b.
10. Lessentabel BCB Roermond, 2011-2012 (ter info)
De lessentabel is niet fundamenteel veranderd maar heeft inmiddels wel een aantal wijzigingen ondergaan.
Er is kritisch gekeken, ook naar aanleiding van opmerkingen die gemaakt zijn door leden van de p-MR, naar
een logische verdeling van de uren naar de verschillende vakken. Ook zijn er uren geschrapt, hetgeen met de
betrokken sectievoorzitters, tijdens gesprekken die nog deze week zullen plaatsvinden, besproken wordt.
De p-MR geeft de LD toestemming om hiermee aan de slag te gaan om de voortgang niet te vertragen.
De p-MR zal dit onderwerp voor de volgende vergadering opnieuw agenderen.
11. Bezuinigingen, een plattere organisatie en kortere communicatielijnen BCB Roermond (ter info)
De LD geeft een korte toelichting op de komende organisatieveranderingen; het gewijzigde takenpakket van de
afdelingsleider (inclusief 8 lesuren en extra taken), de leerlingcoördinator (inzet 200 tot 250 uur) en de
gewijzigde taakverdeling binnen de directie. Er is één directielid boventallig, voor een ander directielid wordt
voor 0,5 Fte naar andere financieringsmogelijkheden gezocht. Op korte termijn zal duidelijk worden van welke
(tijdelijke) mensen er definitief afscheid genomen moet worden.
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12. Taakbeleid BCB Roermond (ter info)
Het taakbeleid is kritisch onder de loep genomen. In het verleden werd 13% van de uren toebedeeld aan
bijzondere taken, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 7 %.
Dit betekent dat taken wellicht anders verdeeld/ingevuld gaan worden. De directies garanderen dat de fulltime
aangestelde docenten aanvullende taken krijgen om tot de noodzakelijke invulling van 1659 uren te komen.
Andere docenten zullen wellicht meer taken krijgen maar geen extra uren, benadrukt mevrouw Sonnemans.
Een efficiëntere en effectievere inzet van mensen en middelen is essentieel in de huidige situatie.
13. Stand van zaken Functiemix BC Broekhin (Breed)
Swalmen/Reuver:

De sollicitatiegesprekken worden de volgende week gepland.

Roermond:

De p-MR heeft het voorstel vandaag ontvangen en zal deze week hun bevindingen
bespreken met de LD.

De p-MR stemt in met de genoemde cijfers (aantallen per locatie).
14. Opbrengstenkaart en opbrengstenoordeel 2011, ter info
Alle geledingen hebben kennis genomen van de cijfermatige beoordeling, die op dit moment geen vragen
oproept.
15. Rondvraag
−

De heer Van Lienen heeft een vraag m.b.t. de inzet van een docent die geen les heeft (omdat zijn klas een
excursie heeft) . Kan diezelfde docent ingezet worden ter vervanging van een andere klas/docent?
Mevrouw Sonnemans-Baart zal deze vraag bilateraal beantwoorden.

−

Mevrouw Rovers is benaderd om de heer Welzen op te volgen als voorzitter van de OR Roermond.
Hoewel het besluit nog niet genomen is informeert ze naar haar vervanging tijdens MR-vergaderingen.
De voorzitter antwoordt dat de vervanger aangesteld zal worden tot de duur van haar vastgestelde periode
(augustus 2008). Op dat moment moet er een nieuwe vertegenwoordiger gekozen worden.

−

De heer Van der Varst doet de vreugdevolle mededeling dat BC Broekhin Roermond een financiële meevaller heeft gekregen van € 125.000,-- doordat een groot aantal VmboT leerlingen afkomstig blijkt te zijn uit
een postcodegebied dat aangemerkt wordt als sociaal-economisch achterstandsgebied.

−

De heer Graus informeert naar een nieuw voorstel beloningsdifferentiatie. De heer Van der Varst laat weten
bezig te zijn met de voorbereiding en t.z.t. met een voorstel te komen.

16. Sluiting
De voorzitter dankt de beide locatiedirecteuren en de centrale directeur voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering. De overige deelnemers stellen vervolgens de besluiten vast die tijdens het overleg de revue
zijn gepasseerd.
Besluitenoverzicht 23-3-2011
1.

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2015, BCB Roermond, positief advies OR, conform artikel 23-b.

2.

Verlofregeling OOP, akkoord ,conform artikel 22-e, mits aangepast.

3.

Scholingsjaarplan 2011, BCB Roermond, instemming conform artikel 24-c.

4.

Beleidsplan 2011, BCB Roermond, Instemming conform artikel 22-b.

5.

Functiemix, de p-MR stemt in met de genoemde cijfers (aantallen per locatie).

6.

Jaarverslag MR, goedkeuring conform artikel 20.

Volgende vergadering: dinsdag 28 juni 2011, start 19.00 uur- locatie Swalmen
NB. Deze laatste vergadering van dit schooljaar wordt afgesloten met een etentje
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