VERSLAG MR VERGADERING, 19 juni 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,
L. Dijcks, O. Manusama, H. Reer (notulist)

Afwezig:

Ouderraad Roermond

E. Jans, H. Verheggen

Ouderraad Swalmen/Reuver

S. Smeets, J. Schoonheim,

Leerlingenraad Reuver

D. Boonen

Centrale Directie

J. van der Varst

Leerlingenraad Swalmen

G. Eggels

BC Broekhin Swalmen/Reuver

J. Derijk

Leerlingenraad Roermond

A. Loganathan, M. Reusken,

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen
De geledingen maken geen gebruik van de mogelijkheid om mededelingen te doen.
3. Concept verslag 31 mei 2012
Naar aanleiding van het verslag:
−

De heer Dijcks informeert naar de ontwikkelingen rond de Vrije School.
Mevrouw Baart laat weten dat er onlangs een informatieavond heeft plaatsgevonden bij de Vrije School
waar ongeveer veertig personen aanwezig waren. De Vrije School wordt een afdeling binnen onze school en
niet een aparte school binnen de muren van BC Broekhin.

−

Mevrouw Jans vraagt hoe de begeleiding van de leerlingenraad georganiseerd wordt.
In Roermond vindt de begeleiding plaats door de heer Manusama en vergadert de leerlingenraad een keer
in drie weken. Daarnaast vinden er regelmatig overleg plaats met de directeur.
In Reuver vindt begeleiding plaats door de heer Dahmen, in Swalmen door de heer Derijk. De leden van de
LR zijn beperkt aanwezig geweest bij de vergaderingen. De heer Boonen geeft desgevraagd aan dat de
animo, om aanwezig te zijn bij vergaderingen, onder leerlingen beperkt is. De voorzitter geeft aan komend
schooljaar hier meer aandacht aan te schenken.

−

Mevrouw Jansen informeert naar de voortgang van de Functiemix. De CD laat weten dat dit onderwerp zijn
volledige aandacht heeft. De schoolleiding is met het College van Bestuur in gesprek over de invulling,
waarbij de vastgestelde criteria gehandhaafd blijven. Dit onderwerp zal vervolgens ook besproken worden
met de p-MR.

−

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Ingeroosterde Onderwijstijd Swalmen/Reuver
Mevrouw Jansen merkt op dat in het overzicht de activiteit naar Den Haag verwijderd moet worden, aangezien
die de laatste twee jaar niet meer heeft plaatsgevonden. De ouder- en leerlinggeleding hebben geen
opmerkingen en stemmen in met deze notitie.
5. Voorstel bevorderingsnorm kansklassen
De normering is verhoogd om te voorkomen dat er onjuiste verwachtingen gewekt worden, bij vmbo en havo
leerlingen die een overstap naar de havo of vwo haalbaar achten. De vergadering stemt in met dit voorstel.
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6. Begroting 2012, locatie Roermond
−

De heer Verheggen verzoekt de directie om de cijfers volgend jaar eerder beschikbaar te maken.

−

De CD geeft aan dat de vertraging te wijten is aan de veranderde systematiek die door het Soml
gehanteerd wordt en administratieve processen die nog niet goed op elkaar zijn afgestemd.
Hij onderstreept het belang van een tijdige en correcte aanlevering van gegevens die het mogelijk moeten
maken om beter te kunnen sturen op (financiële) resultaten.

−

De heer Dijcks dringt er op aan om voortaan naast de begroting ook de realisatiecijfers aan te leveren,
waardoor een betere beoordeling van de resultaten mogelijk wordt. De CD stemt hiermee in.

Begroting 2012, locatie Swalmen/Reuver
Deze begroting is door de heer Groenendijk toegevoegd aan de agenda, hoewel reeds goedgekeurd tijdens de
vergadering van 31 mei jl.
7. Aanpassing toetsbeleid, locatie Roermond
Aanpassen zin: pagina 3, punt 1.
Huiswerkoverhoringen kunnen niet ingehaald worden. Er komt geen vervangend cijfer. Is de leerling vooraf met
geldige reden afgemeld dan wordt er geen cijfer genoteerd.
−

De heer Dijcks verzoekt de schoolleiding toe te zien op naleving van de benoemde uitgangspunten in de
uitvoering en na een half jaar een evaluatiemoment te plannen (maart 2013).
De LD geeft aan dat de afdelingsleiders de uitgangspunten strikt zullen bewaken, de noodzaak om daar
één persoon voor aan te wijzen vervalt daarmee.

−

Mevrouw Jans vraagt hoe de communicatie naar ouders in dit kader georganiseerd wordt.
De LD geeft aan dat dit op drie manieren gebeurt:
-

via de mentor;

-

tijdens ouderavonden;

-

door opname in de Pta richtlijnen.

8. Vergaderplanning schooljaar 2012-2013
De vergadering stemt met het vergaderschema. De heer Dijcks vraagt aandacht voor het tijdig aanleveren van
agendastukken, deze data worden, met een uitroepteken (!), aangegeven in het overzicht.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij diegene die de onderwerpen moet aanleveren.
9. Plan van inzet/formatieplan, Swalmen/Reuver
Aanpassen:
1

onderbouw Swalmen: Stam gr. 3 - Moet zijn 4

2

tweede leerjaar Swalmen Vmbo

3

Aantal leerlingen:
43
Aantal groepen
2
Mens & natuur
4
Aanpassen onderstaande tabel:

VCZ
0
0
6

VCT
15
1
(6)

Aantal leerlingen:
83
Moet zijn 1 of 2
Aantal keuze's:
2 of 3
De personeelsgeleding gaat niet akkoord met het conceptvoorstel.
De definitieve versie zal opnieuw voorgelegd en geagendeerd worden.
Plan van inzet/formatieplan, Roermond
-

De heer Dijcks informeert naar de criteria waarop aanpassingen/wijzigingen zijn gebaseerd.
Mevrouw Baart licht toe; doorgevoerd wijzigingen zijn getoetst op hun onderwijskundige meerwaarde en
moesten passen binnen de profilering van de school. Daarnaast werden in het verleden al te rijkelijk
taakuren toebedeeld voor activiteiten/taken die steeds in omvang toenamen. Taken moeten uitgevoerd
kunnen worden binnen de beschikbaar gestelde taakuren.
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-

De heer Dijcks verzoekt de directeur het personeel te informeren over de motieven die geleid hebben tot
het schrappen van taken en activiteiten. De LD stemt in met dit voorstel.

-

De heer Dijcks vraagt of het nieuw jaar-taakformulier beschikbaar is voor het personeel.
De LD geeft aan dat de formulieren vandaag beschikbaar zijn gesteld aan de afdelingsleiders waar een
laatste toetsing door gebeurt. Er is enige vertraging ontstaan doordat ons systeem sterk vervuild was.
Wijzigingen op één plek in het systeem leidde tot onvoorziene wijzigingen op andere niveau’s.
Deze inhaalslag zorgt er voor dat onduidelijkheden op dit vlak in de toekomst voorkomen zullen worden.

-

De heer Dijcks informeert naar de criteria bij nieuwe benoemingen.
De LD hanteert het uitgangspunt dat bij vacature’s eerst wordt gekeken naar invulling door (boventallige)
docenten van Broekhin Swalmen/Reuver. Vervolgens wordt gekeken naar invulling door docenten van
andere (boventallige) Soml-scholen. Pas daarna wordt een vacature opengesteld voor andere externe
kandidaten. Daarbij geldt dat dit altijd een tijdelijke aanstelling zal worden.

-

De heer Dijcks informeert naar de communicatie rondom de mensen met een tijdelijke aanstelling die dit
jaar de school moeten verlaten. De directeur geeft aan met alle betrokkenen persoonlijk gesprek te
hebben geïnformeerd. Ze heeft daarbij iedereen hulp aangeboden bij het vinden van een nieuwe
aanstelling in de vorm van het oefenen van sollicitatiegesprekken, schrijven ven referenties tot aan het
gebruik maken van haar netwerk.

-

De heer Dijcks vraagt naar de beweegredenen waarom er in het vierde jaar IB voor het vak ANW niet in
het Engels les gegeven wordt. Mevrouw Baart antwoordt dat deze beleidskeuze gebaseerd is op het feit
dat een senior-college TTO relatief veel kosten met zich meebrengt maar relatief weinig oplevert.

-

De heer Manusama informeert waarom de splitsingsnorm in Swalmen/Reuver zoveel lager ligt (23-28) dan
bij ons. De heer Peters legt uit dat dit veroorzaakt wordt door het hoge aantal Lwoo-leerlingen.

10. Jaaragenda en activiteitenoverzicht Roermond
De jaaragenda is inmiddels uitvoerig besproken met alle betrokken partijen en wordt goedgekeurd.
-

Eventuele aanpassingen in de jaaragenda zullen vooraf (ter advisering) voorgelegd worden aan de p-MR.

-

De heer Manusama verzoekt om toezending van het activiteitenoverzicht van schooljaar 2011-2012.

-

De heer Van Lienen vraagt waarom de dagtrip Amsterdam niet in het Pta wordt opgenomen.

Mevrouw Baart zoekt dit uit en koppelt bevindingen terug.
11. Schoolgids - Roermond
−

Opnemen in schoolgids adresgegevens OPDC.

−

Wijzigen in overzicht Ouderraad pagina 21; Martina Rovers in Marina Rovers

−

Leerlingenstatuut is besproken met LR, akkoord

−

Lesverdeling: pauze tussen 7 en 8 uur wordt verwijderd op verzoek van de LR (heeft geen waarde voor de

e

e

e

leerlingen). De directie probeert zo veel mogelijk de lessen tot en met het 8 uur te laten duren.
De basis voor de keuze om de grote pauze te spreiden (klassen 1 en 3 en de klassen 2,4,5,6 hebben apart
pauze) ligt vooral in aspecten die te maken hebben met sociale veiligheid en het gegeven dat er bij een
gelijktijdige pauze er onvoldoende zitplaatsen zijn voor alle leerlingen.
De vergadering stemt in met de schoolgids conform artikel 24a.
Schoolgids - Swalmen/Reuver
Communicatiekaart pagina 7; tekst kan duidelijker, mevrouw Jansen maakt voorstel ter verbetering.
Mevrouw Jansen stelt voor om de tekst inzake het portretrecht uit de schoolgids Roermond ook op te nemen in
schoolgids Swalmen/Reuver. De vergadering stemt in met de schoolgids conform artikel 24a.
12. Rondvraag
De heer Graus neemt als voorzitter van deze vergadering het woord en bedankt Daniel Booneden, Els Jans,
Henk Verheggen en Jos Schoonheim voor hun inbreng en bewezen diensten en overhandigt een cadeaubon.
De heer Graus verzoekt hun de namen van de nieuwe ouders die zitting nemen in de MR door te geven aan
hem en aan mevrouw Reer. De Ouderraad neemt tijdens een etentje, waarbij ook mevrouw Baart aanwezig zal
zijn, afscheid van mevrouw Jans en de heer Verheggen.
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Door verkiezingen in Swalmen/Reuver is het op dit moment onduidelijk of de heer Dahmen herkozen wordt en
volgend schooljaar lid zal zijn van de MR.
-

De heer Dahmen informeert naar de rechtspositie van docenten die te kennen hebben gegeven inzetbaar
te zijn via de mobiliteitspool. Men heeft het gevoel op dat moment ‘vogelvrij’ te zijn.
De heer Van der Varst geeft aan dat deze signalen ook hem en het Soml bereikt hebben. Deelname aan
de vrijwillige mobiliteitspool moet geen belemmeringen opleveren. Binnen Soml wordt de doelstelling
(flexibel inzetbaar personeel) wenselijk geacht. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda.

-

In Hasselt kunnen docenten goedkope (bij)scholingstrajecten volgen. Vraag is of deze kosten uit de
lerarenbeurs betaald moeten worden of uit het scholingsbudget. De CD geeft aan dat dit individueel en
afhankelijk van studiekeuze bepaald moet worden. Een drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst bij Niekée
heeft overigens weinig aanmeldingen opgeleverd.

BESLUITENOVERZICHT
−
−

Verslag vergadering 31 mei 2012,
Uitwerking ingeroosterde onderwijstijd Swalmen/Reuver 2012-2013, instemming ouder- en leerlingdeel, zie
artikel 24 b+c

−

Voorstel bevorderingsnorm kansklassen Roermond (adviesbevoegdheid MR, artikel 22f)

−

Begroting 2012 Roermond en Swalmen/Reuver, advies gehele MR conform artikel 22.b

−

Voorstel aanpassing toetsbeleid Roermond, advies gehele MR conform artikel 22.f

−

Voorstel vergaderplanning MR schooljaar 2012-2013

−

Formatieplan Roermond, Swalmen/Reuver (vertrouwelijk), instemming personeelsdeel (artikel 23b)

−

Jaaragenda en activiteitenoverzicht Roermond, advies gehele MR conform artikel 22.f

−

Schoolgids Roermond en Swalmen/Reuver:
−

Algemeen, Instemming ouder- en leerlingdeel, MR conform artikel 24.a;

−

Leerlingenstatuut, instemming leerlingdeel artikel 24.a (zie pag. 19);

−

Wijziging lesrooster Roermond: advies gehele MR conform artikel 22.a (zie pag. 27).

VOLGENDE VERGADERING: 10 oktober 2012 (verzenddatum stukken 1 oktober 2012)
Voorlopige agendapunten:
−

Definitief formatieplan Swalmen/Reuver, instemming personeelsdeel (artikel 23b)
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