VERSLAG MR VERGADERING, 13 oktober 2014

Aanwezig:
BC Broekhin Swalmen/Reuver

J. Graus (voorzitter), H. Cleven

BC Broekhin Roermond

R. Afman, L. Dijcks, O. Manusama, J. Willems,
J. Baart (locatiedirecteur), A. Meevissen (notulist)

Ouderraad Roermond

L. Crasborn, P. Ramakers

Ouderraad Swalmen-Reuver

R. v. Schoote, M. Ticheloven

Leerlingenraad Roermond

A. Saam, M. Gouders

Leerlingenraad Swalmen

K. Verheyden

Centrale Directie

A. Martens (voorzitter)

Afwezig met bericht van kennisgeving:
BC Broekhin Swalmen/Reuver

H. Dahmen

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. H. Dahmen heeft zich, i.v.m. activiteiten in het kader van de val van
de Berlijnse muur, afgemeld.
Momenteel bestaat de PMR van BCB Swalmen-Reuver uit 3 personen. Er is nog een vacante plek voor een
OOP lid (mag ook door een OP-er ingevuld worden).
J. Graus informeert of iemand het voorzitterschap wil overnemen. Dat is niet het geval. Betreffende stelt zich
wederom voor 1 jaar beschikbaar.
De LR van BCB Roermond heeft verzocht om de Megaband als extra agendapunt op te voeren.
Er volgt een voorstelronde.
2.

Mededelingen
J. Graus deelt mede dat er nog naar een lid voor de Raad van Toezicht wordt gezocht. Hij informeert naar een
geschikte kandidaat.
LR Roermond
De LR heeft een wervingsactie opgezet. Er hebben zich 20 nieuwe leden gemeld (goede spreiding).
LR Swalmen/Reuver
K. Verheyden – De LR heeft afgelopen maandag vergadering gehad. Punten die aan de orde kwamen waren
o.a. de bouwplannen te Reuver en de catering. De catering zou financieel niet haalbaar zijn.
De LD deelt mede dat ze in eerste instantie afspraken met Arron had gemaakt. Een kortdurend contract was
echter niet mogelijk waardoor Arron als cateraar afviel. De fa. Markies was wel bereid om een kortdurend
contract af te sluiten. De firma gaat na de herfstvakantie aan de slag. Het assortiment van Markies zal voor
95% hetzelfde zijn als datgene wat met Arron afgesproken was (we moeten ons conformeren aan de
afspraken die ook voor de andere scholen gelden). Er zullen echter zoveel mogelijk gezonde producten
verkocht worden (geen fritureproducten – wel gebruikmaking van oven) en een broodje gezond ligt lager in
prijs dan de overige producten.
Ouderraad BC Broekhin Roermond
De Ouderraad (totaal 23 leden) is inmiddels al 2x voor overleg bij elkaar geweest. Voor wat betreft de
Vrijeschool zijn er twee vacatures. Het bestuur zal een voordracht doen. De Ouderraad is opgedeeld in 4
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commissies en 1 subcommissie. Er waren 12 aanmeldingen (plaats voor 4 leden) voor de Ouderraad. De
bovenbouw was nauwelijks vertegenwoordigd.
Er is besloten om de jaarvergadering aan een thema-avond van de school te koppelen.
Een lid van de Ouderraad informeert of de ouderraad voorafgaande aan de MR-vergadering de agenda en de
bijbehorende stukken zou mogen ontvangen. Alleen de agenda zal worden toegestuurd.
Onderdeel Gezonde school:
Een punt van aandacht vormt: teveel uitval (vanuit docenten). J Ba – wordt op teruggekomen
De heer Ramakers deelt mede dat de voorzitter van de Ouderraad heeft aangegeven m.i.v. 1-1-2015 te
moeten stoppen met het voorzitterschap.
De LD van BCB Sw/R zal actief gaan werven.
Ouderraad Swalmen/Reuver
Vorige week heeft er een vergadering plaatsgevonden. De Ouderraad is voornemens om een thema-avond te
verzorgen waarbij diverse sociale instanties betrokken zullen worden.
De vz van de MR vraagt om een datum te kiezen die niet te dicht in de buurt van de aanmeldingsdatum ligt.
De speeddate is geëvalueerd. Conclusie: waardevol.
In februari zal de speeddate in Reuver georganiseerd worden met nog meer beroepsbeoefenaars. J. Loos is er
ook bij betrokken. E.e.a. past binnen het loopbaanbegeleidingsverhaal.
(P)GMR.
Binnen de GMR is er sinds 2 jaar nog plek voor een ouder of leerling. Betreffende hoeft geen MR-lid te zijn.
De eerste bijeenkomst van de GMR heeft plaatsgevonden.
3.

Concept verslag vergadering 9 juli 2014.
Blz. 2 – punt 3 – Concept verslag vergadering 28 mei 2014.
De Ouderraad informeert naar een Handleiding m.b.t. de nieuwe lessentabel. Het thema zal tijdens het
volgende DB-overleg onderwerp van gesprek zijn, aldus J. Baart.
Blz. 3
Er wordt geïnformeerd naar de voortgang van het pestprotocol BCB breed. De CD deelt mede dat morgen een
afspraak staat ingepland.
De subsidie m.b.t. “De gezonde school” is toegekend.
Blz. 4 – punt 7 – Jaaragenda/jaaractiviteitenplan BCB Rmnd.
De LR vraagt of er al over de Broekhin dag tijdens de ‘stille’ week is nagedacht. Er is besloten om de Broekhin
dag alleen tijdens de ochtenduren te laten plaatsvinden zodat de leerlingen ’s middags kunnen studeren.
De vz van de PMR informeert naar de 2 organisatiedagen. Deze zijn akkoord bevonden.
Blz. 5 – punt 9 – Aangepaste begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014-2018.
De vz van de PMR informeert naar de toelichting. De vz van de CD nodigt de PMR-leden uit om tijdens de
nieuwe ronde mee te kijken.
Volgens de vz van de PMR ontvangen de scholen minder geld. De overheadkosten worden doorbelast. Hij
informeert wie wordt gefaciliteerd voor ICT – facilitaire zaken en onderwijskundige zaken. Voor ICT is dat
Marcel Janssen.
De vz van de CD deelt mede dat het efficiënter is om dingen samen te doen. Bovenschools moet goed op
rendement gecheckt worden.
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De vz van de MR informeert naar een toelichting.
De vz van de CD zal bij het CvB aankaarten dat de MR op SOML-niveau wil meekijken. Hij informeert
wat de financiële commissie in de nieuwe begroting wil terugzien.
J. Graus is van mening dat het een zaak van het stafbureau is en deze taak niet bij de school neergelegd moet
worden. Er dient een fatsoenlijke toelichting op de posten te komen.
De financiële commissie van de MR wordt uitgenodigd voor een toelichting op de algehele begroting.
Blz. 5 punt 14 – Evaluatie megaband -> ouders toevoegen
punt 15 – Rondvraag – aanpassen -> betreffende wordt betreffend lid
Blz. 6 – naam Schmitz wijzigen in Schmid. Naam van Marlou Goudes wijzigen in Malou Gouders.
De notulen worden vastgesteld.
4.

Concept vergaderplanning 2014-2015 (5e versie).
Versie 6 wordt tijdens de vergadering uitgereikt. M. Janssen digitale versie toesturen.
De MR stemt in met de vergaderplanning.

5.

Megaband
De vz van de LR somt nogmaals de problemen op waar leerlingen zich tegen aan lopen (heeft reeds een
aantal problemen tijdens vorige MR-overleggen kenbaar gemaakt). Binnen 5/6 VWO is volgens hem een
verdubbeling van tussenuren ontstaan. De leerlingen zijn teleurgesteld en bang. Er zijn lessen geofferd in de
lessentabel. Conform de WMS is instemming van leerlingen nodig. Er is echter geen plan aan hen voorgelegd.
Ter wel/geen instemming ontvingen zij gaarne een verslag waarin uitleg wordt gegeven hoe de vork in de steel
zit, wat de gevolgen zijn, regels etc. Ook de vz van de PMR vindt de evaluatie van de megaband niet
professioneel gezien het feit dat bepaalde groepen er niet bij betrokken werden en erkent het bovenstaande.
De LD deelt mede dat het een complexe zaak is waarbij bepaalde onderdelen niet zijn in te schatten. Ze erkent
dat de clustering beter moet doch op dit moment is de eenmaal gemaakte clustering niet meer ongedaan te
maken. De realiteit is dat er extra vakken zijn ingeroosterd. De hele bovenbouw opnieuw clusteren zou vanaf
januari kunnen doch dat geldt dan ook voor de gehele bovenbouw. Gevolg daarvan is dat alle samenstellingen
wijzigen en er geen keuzes meer zijn.
Wat wel mogelijk is om de teamleider de klassen (4/5 VWO) te laten ingaan en bij de leerlingen te informeren
waar zich een groot probleem voordoet. Wijzigingen op individueel niveau zijn wel mogelijk.
Sommige leerlingen zijn niet ingeroosterd omdat dat niet inpasbaar was.
Er bestaan zorgen over structuurlessen (met name Natuurkunde).
Dit is met de sectievoorzitter Natuurkunde kort gesloten. Hij is bereid om extra lessen te geven. Leerlingen
kunnen hiervoor contact met hem opnemen (structurele ruimte voor aanwezig).
De LD erkent dat de ontwikkelingen snel gegaan zijn en dat er onder de leerlingen en docenten geëvalueerd
moet worden. Er moet even worden stil gestaan. Uitgangspunt (keuzes leren maken) HAVO 4/5 is een luxe
waar we niet in kunnen voorzien. Ondersteuningsbehoefte -> extra uitdaging niet gegeven, naar kijken.
De megaband betreft een experiment, aldus de vz van de LR. Er is geen officiële instemming verleend. Het
project is op deze manier niet in het Jaarplan aan de orde gekomen.
Afspraak: Er zal in samenspraak met alle geledingen een grondige evaluatie plaatsvinden. De resultaten
worden daarna officieel, ter bespreking, aan de MR voorgelegd. De vz van de LR verzoekt het project ook
conform de WMS te handhaven.
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De LD deelt mede dat er wel zinvolle afspraken gemaakt dienen te worden. Vervolg megaband in januari 2015
ter discussie stellen (niet met terugwerkende kracht).
De PMR voorzitter vraagt om niet meer met informatie over de Megaband naar buiten te treden voordat er een
evaluatie heeft plaats gevonden.
Er wordt voorgesteld om een werkgroep (ouders/leerlingen/directie/personeel) op te richten die de problemen
inventariseert en naar oplossingen zoekt. De werkgroep zal aan de MR rapporteren. A. Saam vraagt om geen
extra nieuwe dingen meer binnen de megaband op te nemen. De LD doet in deze geen toezeggingen
aangezien er wisselende programma’s (extra uren/roosterplekken) afgesproken zijn. Er komen nog een aantal
items aan de orde zoals; voor veel lessen geen bijles, geen ruimte voor regulier uur VWO, op welke manier zit
onderwijstijd in de megaband).
De LD constateert dat er ook mooie resultaten (kansklassen) zijn neergezet. Er zijn meer leerlingen geslaagd.
Ook wordt erkend dat er een duidelijkere feedback had moeten plaatsvinden. De ideeën zijn geweldig doch de
uitvoering niet.
6.

Vakantierooster 2015 OOP – BC Broekhin Roermond.
De vz van de MR informeert of het rooster de instemming van het OOP heeft. Met een grote groep OOP-ers is
er nog niet over gecommuniceerd. Het is wel aan de PMR, waarin een vertegenwoordiger van het OOP zitting
neemt, voorgelegd en goedgekeurd. De MR stemt in met het vakantierooster.
Het vakantierooster van BCB Sw/R zal tijdens het MR-overleg d.d. 8-12-2014 op de agenda komen.

7.

Arbobeleids- en schoolveiligheidsplan BC Broekhin breed 2014-2015.
De MR stemt in met het plan. Op blz. 4 nog toevoegen: Wanneer uitvoering van de Rie door medewerkers van
school gebeurt, dient validering door externe organisatie plaats te vinden.

8.

Nieuwe verdeling ouderbijdrage 2014-2015 over de diverse afdelingen en bijbehorende brieven.
De nieuwe verdeling is akkoord bevonden.

9.

Schoolgids BC Broekhin Roermond
De LR merkt op dat de naam van I. Schmid er nog steeds in staat en vraagt om de schoolgids het volgend
schooljaar niet al te laten vermenigvuldigen als het document nog niet klaar is.

10. Formatieplan/Plan van Inzet 2014-2015 BC Broekhin Swalmen/Reuver
Het formatieplan is besproken en heeft de instemming van de PMR.
11. Jaarverslaggeving 2013 (SOML) BC Broekhin Roermond-Swalmen-Reuver
De Jaarverslaggeving is ter informatie aangeboden. De verslaggeving hoort bij de GMR thuis en zal derhalve
niet meer op een MR-overleg aangeboden worden.
12. Rondvraag
L. Crasborn informeert naar beleid m.b.t. de overgang van PO naar VO.
Besluit: Zij zal t.z.t. worden uitgenodigd om een PO-/VO-presentatie m.b.t. de overgang van PO naar VO bij te
wonen.
P. Ramakers zal namens de Oudergeleding de evaluatie van het bandurenproject bekijken.
13. Sluiting
J. Graus dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.00 uur.
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