VERSLAG MR VERGADERING, 21 februari 2013

Aanwezig:
Centrale Directie

J. van der Varst

BC Broekhin Swalmen/Reuver

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

BC Broekhin Roermond

J. Baart (locatiedirecteur), H. Reer (notulist), R. Afman,
L. Dijcks. P. van Lienen, O. Manusama

Ouderraad Roermond

L. Crasborn

Ouderraad Swalmen-Reuver

M. Tichelhoven, S. Smeets

Leerlingenraad Roermond

S. Pronk

Leerlingenraad Swalmen
Leerlingenraad Reuver

T. Overman
T. Bouders

Afwezig:
Leerlingenraad Roermond

M. Reusken (z.k.)

Ouderraad Roermond

R. Bremmers (m.k.)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er volgt een kort voorstelrondje i.v.m. met de aanwezigheid van drie nieuwe
leden; De heer Jansen (locatiedirecteur Swalmen/Reuver, mevrouw Crasborn (lid OR-Roermond) en de heer
Bours (docent Swalmen/Reuver).
2. Mededelingen
Leerlingenraad Roermond: de ValentijnsAktie (7-2-2013) is zeer succesvol verlopen. Er zijn opnames gemaakt
door TVEllef. De LD complimenteert Sebastiaan met de wijze waarop hij zichzelf
(en onze school) gepresenteerd heeft.
Leerlingenraad Swalmen:

op 22 maart wordt er een schoolkrant uitgebracht, de LR heeft interviews
afgenomen en artikelen geschreven.

Leerlingenraad Reuver:

1. de LR pleit voor Wifi die ook voor de leerlingen toegankelijk wordt gemaakt.
2. ook wil de LR magister kunnen benaderen c.q. toegang kunnen krijgen via
mobiele telefoons. Dit schijnt mogelijk te zijn door middel van een applicatie.
3. de LR is in de veronderstelling dat leerlingen van BCB Roermond tijdens
tussenuren het schoolterrein mogen verlaten om het retailpark te bezoeken.
De LD geeft aan dat deze aanname niet juist is. Leerlingen uit de onderbouw,
mogen, met name vanwege het verzekeringstechnische aspect, het schoolterrein niet verlaten. Bij leerlingen uit de bovenbouw wordt de regel
soepelder toegepast.

Ouderraad Swalmen:

De Ouderraad heeft een speed-date-moment georganiseerd. Hierbij is het de
bedoeling dat leerlingen, middels korte gesprekken met ouders, een beter beeld
krijgen van het beroep dat deze ouder uitoefent of dat zijn blikveld verruimd wordt
v.w.b. beroepen waar hij of zij nog nooit over heeft nagedacht.

G-MR:

Er heeft geen vergadering van de GMR plaats gevonden.
Tijdens de volgende MR vergadering zal er uitvoerig verslag worden gedaan van
de aangekondigde onderwerpen.
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3. Concept-notulen 11 december 2012
Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag 11 december 2012/ en het verslag van 10 oktober 2012
Punt 3.9. Formatieplan Swalmen/Reuver;
Er kan geen instemming worden gegeven aan het formatieplan, omdat, bijvoorbeeld functiemix er niet in is
verwerkt. De kolom waarin het aantal lessen staat moet helemaal vervallen, de rekeneenheid lijkt nu lessen en
moet echt uren zijn. Bij de lesverminderende taken moeten aanpassingen gedaan worden, bijv. GMR 130 uur’.
Dit zal alsnog uitgezocht en geagendeerd worden tijdens het overleg op 21 februari 2012.
De nieuwe LD heeft nog geen gelegenheid gehad dit nader te onderzoeken .
Agenderen op 8 april 2013.
Punt 5. IPB-cyclus BC Broekhin Roermond
De LD heeft met de p-MR overeenstemming over uitstel van dit agendapunt bereikt. Er wordt voorrang gegeven
aan het ontwikkelen en de verdere uitwerking van het visiedocument.
Punt 9. Functiemix/Entreerecht
In tegenstelling tot eerder gedane uitspraken verdwijnt het Entreerecht waarschijnlijk niet. Deze CAO wijziging
leidt tot een lastenverzwaring die hoger uitpakt dan de voor dat doel gereserveerde middelen. De consequenties zouden door de CD in beeld zijn gebracht. Ook zou inmiddels zicht moeten zijn op een reëel en uitvoerbaar
tijdpad. Aanstaande dinsdag vindt overleg met de werkgroep Functiemix plaats. Zodra er meer duidelijk is zal
het personeel geïnformeerd worden.
Actie:

De heer Manusama verzoekt de CD aan deze werkgroep een financieel deskundige toe te voegen.

4. a. Begroting 2013 en Meerjarenbegroting 2013-2017 Roermond
De LR Roermond informeert naar de bezuinigen op de post Boekenfonds. De LD licht toe dat het hier gaat om
een bezuiniging op werkboeken. Sommige werkboeken kunnen meerdere jaren achter elkaar gebruikt worden.
Daarnaast rechtvaardigt het teruglopend aantal leerlingen en de toename van het gebruik van digitaal
lesmateriaal deze bezuinigingen. Ook heeft de LR vragen over de bezuinigingen op de posten Introductiedagen
en Leerlingenraad (- € 2.500 en € - 500).
De begroting is vooraf uitgebreid besproken met de p-MR. De vergadering stemt (onder voorbehoud) in met de
begroting.
Actie:

De LR heeft een paar additionele vragen die separaat besproken zullen worden.
De LR geeft aan bij de voorbespreking met de p-MR aanwezig te willen zijn. De LD zal dit
onderwerp bespreken in het eerstvolgend overleg met de LR.
De heer Manusama verzoekt de CD om een tekstuele onderbouwing aan de volgende begroting toe
te voegen.

b. Begroting 2013 en Meerjarenbegroting 2013-2017 Swalmen/Reuver
De begroting is gebaseerd op de het koersplan en de leerlingenprognose. De voorzitter informeert naar het
scenario als de leerlingenaantallen blijken tegen te vallen.
CD: de risico’s zijn besproken met het CvB. Er zijn financiële reserves die aangesproken kunnen worden.
Als blijkt dat het leerlingen-aantal sterk afneemt dan leidt dat tot aanpassing van de begroting, afname van de
formatieomvang en verplaatsing van het onderwijs van Swalmen naar Reuver.
5.

Vrijeschool op BC Broekhin Roermond
De LD doet verslag van recente ontwikkelingen. Er is een projectleider vrijeschool (R. Vrij) benoemd en
een convenant opgesteld. De informatieavond op 29 januari is bezocht door 70-80 belangstellenden. Op dit
moment zijn er 107 aanmeldingen voor de Open Dag. Er is een klassendocent (M. Seelen) aangesteld die
binnen de vrijeschool-wereld grote faam geniet. Hij gaat tevens de scholing verzorgen van docenten die
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volgend jaar de lessen gaan verzorgen. De opstartkosten en overhead drukken niet op de lopende begroting
(garantstelling door Soml).
6.

Beleidsplan Roermond 2013 (inclusief Scholingsjaarplan)
Het beleidsplan en het scholingsjaarplan is meermaals besproken met de p-MR die instemt met de verdere
uitvoering.
De OR wil het Beleidsplan binnen haar geleding bespreken en verzoekt om toezending.
Ook acht de OR het aan te bevelen om een tevredenheidsonderzoek onder personeel uit te voeren..
De heer Dijcks weet te melden dat dit schoolbreed door Soml wordt voorbereidt.
De LD geeft aan dat sprake is van een afname van langdurig ziekteverzuim en dat dat een positieve indicator
is voor een stuk medewerkerstevredenheid.
Actie: Agenderen Beleidsplan S/R 2013

7.

Vakantierooster OOP, Regeling leerlingebonden en niet-leerlinggebonden personeel
De regelgeving is aangepast o.a. om dat er diverse regelingen (Bapo/seniorenverlof) naast en door elkaar
liepen De p-MR heeft tijdens de vorige vergadering al instemming verleend,maar verzoekt de LD te zorgen
voor een zorgvuldige implementatie.
Locatie Swalmen/Reuver sluit hierbij aan en gaat akkoord, mits er een soortgelijk overzicht wordt
geproduceerd van leerlinggebonden en niet-leerlinggebonden personeel.

8.

Rapportage scholing locatie Roermond
Het gepresenteerde overzicht lijkt niet compleet te zijn. Volgens de regelementen hoeft dit niet aan dit
gremium te worden voorgelegd. In de toekomst volstaat bespreking met de p-MR.

9.

Rondvraag
Mevrouw Crasborn is vandaag voor het eerst aanwezig namens de OR Roermond en verzoekt om toezending
van een basis- informatiemap. De CD zegt toe een aantal documenten te verzamelen (Koersplan, info m.b.t.
investeringsagenda prestatiebox) etc. toe te zenden.
De heer Afman informeert naar het vastgestelde vakantie-overzicht voor komend schooljaar.
De definitieve versie is nog niet beschikbaar. Zowel de p-MR alsook de LR dringen aan op een tijdige
aanlevering van de jaaragenda.
De heer Van Lienen vraagt of er een afvloeiingslijst bestaat (binnen Soml). De heer Van der Varst antwoordt
dat de volgende week hierover overleg wordt gevoerd. In dat kader wordt vermeld dat een Soml-aanstelling
voorrang krijgt op een locatie-aanstelling.

OVERZICHT BESLUITEN
1.

Swalmen /Reuver: Vakantierooster OOP, mits een overzicht wordt toegevoegd van personeel met
leerlinggebonden en niet-leerlinggebonden taken.

2.

Begroting 2013 en Meerjarenbegroting 2013-2017 Roermond.

3.

Beleidsplan 2013, inclusief scholingsjaarplan, Roermond.

VOLGENDE VERGADERING: Maandag 8 april, 19.30 uur
Voorlopige agendapunten:
Beleidsplan Locatie S/R 2013
Formatieplan Swalmen/Reuver
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