VERSLAG MR VERGADERING 10 OKTOBER 2012
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BC Broekhin Roermond

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2. Mededelingen:
Leerlingenraad:
− De toezegging is gedaan voor de valentijnsactie, deze is echter niet opgenomen in de
jaaragenda. Deze vindt plaats op 7 februari 2013 en toch graag geplaatst in de agenda.
PMR verleent ter plekke toestemming om agenda te veranderen.
− De leerlingenraad heeft een facebookpagina gemaakt en hoopt daardoor de achterban nog
meer te vergroten.
Ouderraad:
− De planning voor de MR-vergaderingen is niet voor iedereen beschikbaar. Het overzicht welke
onderwerpen aan bod komen is niet bij de ouderraad in het bezit.
− De ledenlijst op de site is niet actueel meer.
− De uitwisselingsprotocollen die naar tevredenheid met Dhr. Coolen zijn opgezet zouden op de
site geplaatst moeten worden.
− Over PTO onderbouw maakt men zich ongerust, het is net ingevoerd en wellicht heeft het iets
tijd nodig, maar uitgaande van 3 prfw komt het toch voor dat er meerdere werken zijn. Uitleg is
dat PTO maximum 3 proefwerken de norm is, maar dat 4 zou kunnen door de spreiding.
Afspraak is dat de leerlingenraad concrete voorbeelden gaat doorgeven. Na de kerstvakantie
gaan partijen aan tafel.
− Het onderdeel toestplanning dient ook terug te komen bij het PMR-directie overleg.
GMR:
− Iedereen krijgt de uitwerking op papier.
− Naar aanleiding van is de vraag van R. Afman: Hoe gaat SOML om met de vakanties?
In 2014-2015 zijn er nog max 3 roostervrije dagen te verdelen, doet SOML dit per locatie anders
of is er een afspraak op stichtingsniveau?
J.v.d. Varst: De vraag is of de vakantie bestaat uit 6 of 7 weken. 2013: 7 2014: 6
De roostervrije dagen gaan toch niet via het ministerie. Met een regeling wordt de
kerstvakantie, de meivakantie en de grote vakantie vastgelegd. De krokusvakantie is flexibel.

−

SOML wil met het basisonderwijs het verschil beperken. De vrije dagen worden niet willekeurig
verdeeld.
De 1040 urennorm komt ter sprake, maar de PMR van de locatie Roermond heeft hiervoor
schriftelijke vragen gesteld en antwoord wordt afgewacht voor we discussie verder aangaan.

3. Concept verslag
Naar aanleiding van:
p.11 M. Reusken: Leerlingenstatuut is niet besproken (en staat als aanwezig op, maar was
afwezig!)
p 12 H. Dahmen: mobiliteitspool wordt een werkgroep voor opgezet.
P 12 H. Dahmen: bijscholing, zijn er uniforme criteria opgesteld? J.v.d. Varst: het kan niet uniform,
dit is per persoon afhankelijk. Dit jaar was er op onze school niemand die gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid.
4. Pauzetijd.
Het voorstel wordt niet door de leerlingenraad ondersteund. Het kan geen goedkeuring opleveren,
leerlingen zullen niet blij zijn met een nog langere schooldag. Men is het eens met de pauze van een
half uur. Voorstel is om in overleg te kijken naar een andere mogelijkheid. Het voorstel wordt dus
eerst onderling besproken.
5. Gerealiseerde onderwijstijd
Dit stuk is slechts informatief. De doelstelling is om de lesuitval te verminderen.
6. Vakantierooster onderwijsondersteunend personeel.
Het voorstel dat ter goedkeuring is overlegd is niet conform de verlofregeling zoals die is vastgesteld.
Er zijn teveel dagen ingeroosterd. Het voorstel moet dus terug.
7. Zorgplan.
Het stuk is moeilijk leesbaar. Het is slechts ter informatie en komt later terug.
Stap 1 t-m 3 zijn bedoeld op schoolniveau en stap 4 t-m 5 voor het samenwerkingsverband
8. Brief van het ministerie
De vraag is al beantwoord bij de mededelingen.
9. Definitief formatieplan Swalmen/Reuver
Er kan geen instemming worden gegeven aan het formatieplan, omdat dit niet juist is en niet alles
erin is verwerkt, bijvoorbeeld functiemix. De kolom waarin het aantal lessen staat moet helemaal
vervallen, de rekeneenheid lijkt nu lessen en moet echt uren zijn.
Bij de lesverminderde taken moeten aanpassingen gedaan worden, bijv GMR 130 uur.
Het taakbeleid moet doorzichtiger en Broekhin zou graag pilot willen zijn om ander taakbeleid te
hanteren.
10. R. Afman: Een vraag naar aanleiding van de gerealiseerde lestijd. Deze periode zijn veel
uitwisselingen en studiereizen en veel lessen worden niet opgevangen. Graag aandacht ervoor.
J. Baart: De aandacht zal er zeker zijn, wellicht moet er gekeken worden naar de inzet van collega’s.
Volgende vergadering is di 11 dec, voor 20 nov moeten de stukken aangeleverd worden.

