VERSLAG MR VERGADERING, 23 april 2012

Aanwezig:

BC Broekhin Swalmen/Reuver

L. Peters (locatiedirecteur)
J. Graus (voorzitter), H. Dahmen, M. Jansen

BC Broekhin Roermond

J. Baart (locatiedirecteur)
P. van Lienen, R. Afman, H. Reer (notulist)

Afwezig:

Ouderraad Roermond

E. Jans

Toehoorder

K. Soons (lid p-MR Roermond)

Leerlingenraad Swalmen

G. Eggels

Leerlingenraad Reuver

D. Boonen

BC Broekhin Swalmen/Reuver

J. Derijk

BC Broekhin Roermond

L. Dijcks, O. Manusama

Ouderraad Swalmen/Reuver

S. Smeets

Ouderraad Roermond

H. Verheggen

Leerlingenraad Roermond

M. Reusken, A. Loganathan

Ouderraad Swalmen/Reuver

J. Schoonheim

Centrale Directie

J. van der Varst

1. Opening
De heer Graus opent, na een lange afwezigheid wegens ziekte, de vergadering.
Hij bedankt de heer Dijcks voor de waarneming van zijn taken.
2. Mededelingen
p-MR Roermond
De heer Van Lienen pleit voor een betere afstemming van de vergaderingen van de p-MR en MR.
Het is aan te bevelen dat onderwerpen, alvorens geagendeerd voor een MR-vergadering, vooraf eerst
besproken kunnen worden in een p-MR vergadering en in een vergadering met de directie van locatie
Roermond. Dit geldt ook voor de vergaderingen van de Ouderraad. Mevrouw Jans geeft aan de stukken
doorgenomen te hebben maar geen gelegenheid tot overleg te hebben gehad met de achterban.


De LD Roermond laat weten tot eenzelfde conclusie gekomen te zijn en dit al besproken te hebben met de
voorzitter van de p-MR. Op basis van de jaaragenda en het jaarbeleid-uitvoeringsplan zal voor komend
schooljaar een betere planning gemaakt worden.



Daarnaast geeft de LD aan dat ze vanuit een pro-actieve houding, de vanavond geagendeerde
onderwerpen ter informatie, heeft aangeleverd.



De vergaderplanning zal tijdens de laatste vergadering dit jaar voorgelegd worden ter accordering.

Verslag PGMR
Strategisch Huisvestingsplan:

In de Gemeente Leudal is er sprake van een ondercapaciteit, in Roermond een

NT2 Baexem:

verhuisd naar Roermond, krijgt geen vergoeding voor verhuiskosten van de

Protocol Sociale Media:

Soml is bezig met het opstellen van richtlijnen;

Bapo wijziging 55+:

GMR heeft bepleit om het jaarlijks beschikbare geldbedrag individueel i.o.m. de

overcapaciteit; onderhandelingen duren voort;
Gemeente Roermond;

directie middels een maatwerktraject te kunnen inzetten;
Boekenfonds:

Reserves hieruit kunnen worden ingezet t.b.v. andere leermiddelen;

Zomervakantie:

Door de val van het kabinet blijft dit schooljaar de 7 weken durende vakantie
gehandhaafd;
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Europese Aanbestedingen:

Multifunctionals worden in beheer genomen door Canon Nederland;
Arbodienst is opnieuw uitgezet, per 1-8 is er meer duidelijkheid;
Electro en Gas is samen met de Gemeente Roermond uitgezet.



Er is al vaker gesproken over het publiceren van de GMR-notulen op It’s Learning, de heer Dahmen zal dit
opnieuw voorleggen aan de vergadering.



In Roermond worden de MR-verslagen op de site geplaatst, in Swalmen/Reuver alleen op It’s Learning.
De p-MR Swalmen/Reuver zal ervoor zorgen dat de notulen ook op de site terecht komen.

3. Concept-notulen 20 maart 2012
Naar aanleiding van het verslag:


In de vergadering van 20 maart is onderstaande opmerking van de heer Manusama inzake het entreerecht
niet opgenomen in de notulen.
De CD gaat er nu van uit dat het Entreerecht vervalt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn volgens hem de
personen die het betreft zo goed als allemaal reeds in LD beland. Het entreerecht zal dan gerespecteerd
worden en de extra lasten die het entreerecht dan nog met zich meebrengen kunnen opgevangen worden
uit de reserves.



Mevrouw Jansen informeert naar het Plan van Inzet RIE Swalmen/Reuver. De LD zegt toe dit voor de
volgende vergadering aan te leveren.

4. Onderwijstijd 40-45 minuten, BC Broekhin Swalmen/Reuver
De LD vertelt voorliggend voorstel te hebben besproken met ouders, personeel en p-MR.
Alle geledingen, alsook deze vergadering gaan akkoord met het voorstel om het 45 minutenrooster te
handhaven. In Swalmen zal Duits als tweede vreemde taal in het lesaanbod blijven. In oktober 2012 wordt
gestart met het inrichten van een nieuwe lessentabel.
5. Onderwijstijd BC Broekhin Roermond
Dit voorstel is goedgekeurd door de personeelsgeleding.
Mevrouw Jans vraagt waarom Engels op Havo 6 lesuren krijgt. Gelet de resultaten lijkt uitbreiding van uren een
meer voor de hand liggende keuze. Ze verzoekt de LD de resultaten te blijven monitoren en bij achterblijvende
resultaten in te grijpen. Mevrouw Baart geeft aan dat er steeds meer resultaatgerichte sturing en monitoring
plaats vindt.


De LD zegt toe tijdens de eerstvolgende vergadering van de OR dit, reeds goedgekeurde, voorstel van BC
Broekhin Roermond nader toe te lichten.

6. Begroting 2012, BC Broekhin Roermond, ter informatie
De begroting wordt nog steeds geactualiseerd en aangepast. Daarnaast wordt er de laatste hand gelegd aan de
meerjarenbegroting. De vergadering stemt in met het voorstel om beide begrotingen gelijktijdig te agenderen op
31 mei 2012.
7. Scholingskosten 2011, BC Broekhin Roermond, ter informatie
Dit overzicht wordt aangeboden ter informatie. De LD twijfelt over de juistheid van het gepresenteerde overzicht.
Mevrouw Reer geeft aan deze notitie te hebben ontvangen ter agendering.
8. Overzicht geprogrammeerde en gerealiseerde lessen, BC Broekhin Swalmen/Reuver, ter informatie
De LD geeft aan tevreden te zijn met de behaalde resultaten. Daarnaast blijft het streven erop gericht om
lesuitval nog verder terug te dringen.
Overzicht geprogrammeerde en gerealiseerde lessen, BC Broekhin Roermond, ter informatie
De LD geeft aan het percentage van het aantal lessen dat gegeven wordt door niet geplande docenten nog te
hoog te vinden. Dit wordt vooral veroorzaakt door andere (internationaliserings-) activiteiten die het reguliere
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lesprogramma onder druk zet. In die zin zal de directie komend schooljaar het aantal en de onderwijskundige
relevantie c.q. meerwaarde van de verschillende activiteiten nog kritischer beoordelen.
9.

Veiligheidsbeleid, BC Broekhin Roermond
De p-MR heeft dit onderwerp vooraf niet kunnen bespreken/beoordelen in een vergadering.
Dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd op 31 mei 2012.
 De ouderraad merkt op dat de nieuw aangelegde rotonde en de paal midden op het fietspad bij het viaduct
om ongelukken vráágt.
 De LD laat weten externe expertise ingehuurd te hebben die de veiligheid in en om de school op dit
moment toetst. Zodra er meer informatie beschikbaar is zal zij de MR informeren.
 BC Broekhin beschikt over een aanspreekpunt inzake verkeersveiligheid (de heer P. Hendriks).
Er worden gesprekken gevoerd op gemeentelijk niveau die hiervoor aandacht vragen.

10. Arbo-Rapportage, ter informatie
Deze rapportage werd aangeboden ter informatie en geeft een beeld van de afgelopen vijf jaar en is bedoeld
als voorbereiding op de RIE. Soml heeft i.s.m. de VO-Raad een nieuw systeem aangekocht waarin alle
bevindingen gebundeld en gemonitord kunnen worden.
11. Maraps, ter informatie
Deze maraps zijn reeds in een petit comité (Verheggen, Groenendijk, Manusama, Dijcks en Baart) uitgebreid
besproken.
 Op de pagina -Roermond t/m februari- waar de indexcijfers totaal vermeld worden, lijkt een fout te staan.
In de kolom ‘febr’ van het exploitatieresultaat staat een percentage van -720% en in het overzicht ‘totaal
opbrengsten’ staat een percentage van 98%.
 Mevrouw Baart vraagt na hoe dit zit en koppelt terug.
12. Rondvraag
•

De heer Afman heeft begrepen dat de afspraken rondom de Functiemix in Swalmen/Reuver zich in een
vergevorderd stadium bevinden. Door de CD is toegezegd dat dit ook in Roermond vóór de zomervakantie
afgewikkeld zal worden. Is dit nog steeds haalbaar?
Op 26 april staat een vergadering gepland. Deze datum was/is niet bekend. Mevrouw Baart is verhinderd.

•

De heer Dahmen heeft informatie ingewonnen over de Soml-sportdag omdat er enige onduidelijkheid was
over deelname van het aantal docenten. Hij geeft te kennen dat SOML hecht aan het voortbestaan van
deze sportdag. Mevrouw Baart geeft toe dat dit tot enige onrust heeft geleid op de locatie Roermond. Ook
zij is voorstander van deze sportdag en juicht dit initiatief toe. Desalniettemin blijft het principebesluit
gehandhaafd dat niet een hele sectie kan deelnemen, maar slechts een beperkt aantal docenten in relatie
tot het aantal deelnemende leerlingen.

OVERZICHT BESLUITEN
1.

Onderwijstijd BC Broekhin Roermond, instemming adviesrecht conform artikel 22a

2.

Onderwijstijd 45-50 minuten, BC Broekhin Swalmen/Reuver, instemming adviesrecht conform artikel 22a

VOLGENDE VERGADERING: donderdag 31 mei 2012, 19.30 uur
Voorlopige agendapunten:
•

Begroting 2012 en Meerjarenbegroting , inclusief toelichtingen

•

Veiligheidsbeleid Roermond

•

Schoolgids

•

Jaaragenda

•

Rie, plan van aanpak Swalmen/Reuver
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