VERSLAG MR VERGADERING, 8 april 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

R. Afman, L. Dijcks. P. van Lienen, O. Manusama

Ouderraad Roermond

L. Crasborn

Ouderraad Swalmen-Reuver

M. Tichelhoven

Leerlingenraad Roermond

S. Pronk, M. Reusken

J. Baart (locatiedirecteur), H. Reer (notulist)

Afwezig:
Ouderraad Roermond

R. Bremmers (z.k.)

Ouderraad Swalmen-Reuver

S. Smeets (z.k)

Leerlingenraad Swalmen

T. Overman

Leerlingenraad Reuver

T. Bouders

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. M. Jansen zal later aansluiten.
2. Concept-notulen 21 februari 2013
De LR Roermond geeft aan dat er toezeggingen zijn gedaan om een overzicht lesuitval aan te leveren waarin het
percentage en de reden waardoor een les uit is gevallen wordt weergegeven. Dit is niet gebeurd en is ook niet
opgenomen in de notulen. De LD stuurt de gegevens ter vergadering per mail naar de leerlingenraad. Het
onderwerp Lesuitval wordt geagendeerd tijdens de vergadering op 23 mei.
Naar aanleiding van het verslag:
Agendapunt 9:

De heer Manusama vraagt of het een besluit is genomen m.b.t. het verzoek om een financieel
deskundige toe te voegen aan de werkgroep Functiemix. De Centrale Directeur geeft aan dat
er nog geen besluit genomen is maar dat alle informatie beschikbaar is via de heer
Groenendijk. Tijdens het overleg op 9 april zal e.e.a. besproken worden en wordt er een besluit
genomen.

Agendapunt 4b: Begroting 2013 en Meerjarenbegroting 2013-2017 Swalmen-Reuver
De voorzitter informeert naar het plan van aanpak m.b.t. de tegenvallende resultaten v.w.b. de
aanmeldingen van leerlingen. De CD geeft aan dat onderzoek naar ‘het waarom de
aanmeldingen zo sterk afwijkt van de geprognotiseerde aantallen’ op dit moment erg
belangrijk is. Op dit moment is bijvoorbeeld al duidelijk dat de voorlichting op basisscholen
onvoldoende aandacht heeft gekregen. Daarnaast is het een gegeven dat de formatieomvang
gekoppeld is aan de leerlingaantallen. De Stafdienst voorziet echter voor de komende vier
jaar geen problemen op het vlak van boventalligheid (ook door vrijwillige mobiliteit) en is er
geen afvloeiingslijst. Mocht hier incidenteel toch sprake van zijn, dan biedt een sociaal statuut
onvoldoende ruimte. Vooralsnog is er afgesproken in dat geval een maatwerk-oplossing te
bieden.
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De voorzitter herinnert de CD aan de eerder gedane uitspraak tijdens de vergadering op 21-2,
waarin hij aangaf dat de risico’s van tegenvallende aanmeldingen zijn besproken met het CvB
en dat er financiële reserves zijn die aangesproken kunnen worden. De CD verduidelijkt dat
het hierbij gaat om reserves die aangesproken zullen worden om de in gang gezette
ontwikkelingen (Koersplan) door te voeren.
De heer Manusama informeert naar de toezegging van de CD om een tekstuele
onderbouwing aan de volgende begroting toe te voegen. De CD bevestigd dat dit al is
opgepakt.
De heer Afman informeert naar het vakantieoverzicht 2013-2014. Doordat de nieuwe CAO op
zich laat wachten zijn er een paar onduidelijkheden. Wel is het duidelijk dat de vrijdag
voor Carnaval en de vrijdag na Hemelvaart roostervrij worden gepland. Voor het OP moeten
nog drie studiedagen (die een werkdruk verlagend effect moeten hebben) en drie roostervrije
dagen vastgesteld worden.
3. Mededelingen
LR Roermond:

De leerlingenraad wil graag het onderwerp PTO agenderen. Dit onderwerp wordt als punt
negen opgenomen in de agenda van deze vergadering.
S. Pronk kondigt aan dat bij de volgende vergadering de nieuwe voorzitter en secretaris
aanwezig zullen zijn. Ook heeft de LR een enquête uitgezet waarin o.a. de tevredenheid van
leerlingen gemeten wordt (in te vullen op de site van school).

OR Roermond:

De ouderraad is op zoek naar een nieuwe secretaris en penningmeester. Ook de OR wil
geïnformeerd worden over het percentage lesuitval en de achterliggende redenen.
Agenderen tijdens volgende vergadering op 23 mei, overzicht lesuitval (ter informatie).

PGMR:

H. Dahmen doet verslag van de vergadering op 3 april waarin met het CvB gesproken is over
onderwerpen als het BendeCafé, de kwartaalrapportage en het Soml Beleidskader 2013.
Daarnaast kwam aan de orde:
Passend onderwijs:

Er wordt een ondersteuningsplanraad opgericht samengesteld uit
(MR?) leden van alle Soml-scholen.

Functiemix:

In afwachting van de nieuwe CAO liggen de besprekingen

Vrijeschool:

De convenant is besproken maar nog niet goed gekeurd. Ouders

hieromtrent stil.
wensten meer informatie over de ouderbijdrage. L. Dijcks benadert
de ouders om e.e.a. toe te lichten (eventueel samen met J. Baart).
Facilitering PGMR:

PGMR leden hebben ingestemd van om, gedurende de periode van
drie jaar, het aantal taakuren terug te brengen van 150 naar 120
taakuren.

4. Jaarverslag 2012
Het jaarverslag kan voortaan met de pMR besproken worden en hoeft niet meer voor dit gremium geagendeerd
te worden. De wijzigingen van de pMR worden opgenomen in de definitieve versie.
5. Veilgheidsbeleid
Ook voor deze notitie geldt dat dit voortaan met de pMR besproken kan worden en niet meer voor dit gremium
geagendeerd hoeft te worden.
6. Passend Onderwijs / Zorgplan
De vergadering heeft kennis genomen van de inhoud, heeft geen aanvullende vragen en stemt in met de
uitvoering, conform artikel 10b.
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7. Formatieplan Swalmen/Reuver
Het aangeleverde overzicht lijkt niet helemaal te kloppen. De voorbereidingstijd en het na-werk is niet in dit
overzicht opgenomen. De CD bestrijdt dit. Het overzicht is anders omdat de taakuren-registratie nu nog in een
spreadsheet-versie gebeurt. De heer Janssen licht toe dat er inmiddels veel data verzameld zijn en e.e.a. wel al
in Zermelo is ingevoerd maar nog controle behoeft. Tevens zal in dit proces kritisch gekeken worden naar de
uitgave van uren in relatie tot de gestelde prioriteiten c.q. doelen. Het aangeboden formatieplan is niet volledig
en geeft geen helder beeld. De heer Janssen zegt toe voor volgend schooljaar eenzelfde systematiek te
hanteren in Zermelo die in Roermond gebruikt wordt. De vergadering stelt voor om de onduidelijkheden
separaat met de eigen pMR te bespreken. Het formatieplan wordt onder deze voorwaarde goedgekeurd.
8. Beleidsplan Swalmen /Reuver
De LD licht de passage 2.4 op pagina vijf toe als het gaat om de positionering binnen het Samenwerkingsverband en geeft aan dat BC Broekhin graag de zorg op zich neemt voor leerlingen met dyslexie, andersbegaafden en leerlingen met een stoornis in het autisme-spectrum. Tevens wil hij ervoor waken dat de school
hierdoor het stigma van zorgschool krijgt opgedrongen.
9. PTO (Programma van Toetsen Onderbouw), extra agendapunt
Op verzoek van de LR wordt dit onderwerp toegevoegd aan de agenda. Voorafgaand aan de vergadering heeft
de LR een opsomming van knelpunten (na een inventarisatieronde onder docenten) ontvangen. De LR merkt op
het jammer te vinden dat zij niet bevraagd zijn en dat de genoemde knelpunten door de LR vorig jaar al zijn
aangedragen. Mevrouw Baart geeft aan dat dit onderwerp meermaals aan de orde is geweest tijdens
vergaderingen van de LR en dat de directie afspraken heeft gemaakt met alle secties waarin kaderstellende
vragen worden gesteld over dit onderwerp. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een evenwichtige
toetsplanning. De LR heeft een eigen enquête voorbereid waarvan de uitkomsten in mei beschikbaar zullen zijn.
De LR en de directie zullen de uitkomsten naast elkaar leggen en de verschillen bespreken.
10. Incidentenregistratie Swalmen/Reuver
Tijdens de vergadering reikt de voorzitter ter informatie een overzicht van de Incidentenregistratie
Swalmen/Reuver uit. Dit overzicht geeft een oppervlakkig beeld van de incidenten maar mist het perspectief
waarin het geplaatst moet worden. Dit overzicht hoeft niet meer aangeboden te worden aan de MR.
Het volstaat om dit te bespreken met de p-MR en te monitoren of de incidenten een signaal zijn van een falend
of niet helemaal correct functionerend systeem.
11. Rondvraag
−

De LD van Swalmen/Reuver laat weten dat het verzoek van de Leerlingenraad om toegang tot Wifi te krijgen
inmiddels is gerealiseerd.

−

De CD zal informatie sturen naar de leden van de ouderraad m.b.t. een training Multicultureel
Vakmanschap.

OVERZICHT BESLUITEN
1.

Vakantierooster OOP Swalmen /Reuver:, mits een overzicht wordt toegevoegd van personeel met leerlinggebonden en niet-leerlinggebonden take. Goedgekeurd in de vergadering van 8 april 2013.

2.

Plan van aanpak passend onderwijs/zorgplan,

3.

Formatieplan Swalmen/Reuver, akkoord onder voorwaarde dat onduidelijkheden besproken worden met de
eigen pMR en de cijfers volgend school jaar correct in Zermelo gepresenteerd worden.

4.

Beleidsplan Swalmen/Reuver, akkoord instemming MR, conform artikel 10b
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VOLGENDE VERGADERING: donderdag 23 mei, 19.30 uur
Voorlopige agendapunten:
−

Formatieplan 2013-2014

−

Financieel Jaarverslag 2012

−

Schoolgids, incl. ouderbijdrage

−

Jaaragenda
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