DEFINITIEF VERSLAG MR VERGADERING, 11 februari 2015

Aanwezig:
BC Broekhin Swalmen/Reuver

J. Graus (voorzitter), H. Cleven, H. Dahmen

BC Broekhin Roermond

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

Oudergeleding Roermond

P. Ramakers

Leerlingengeleding Roermond

A. Saam, M. Gouders

Centrale Directie

A. Martens (voorzitter)

Afwezig met bericht van kennisgeving:
BC Broekhin Roermond

J. Beulen, O. Manusama

Oudergeleding Roermond

L. Crasborn

Oudergeleding Swalmen-Reuver

R. v. Schoote, M. Ticheloven

Leerlingengeleding Swalmen-Reuver

R. Burgers, K. Verheyden

1. Opening
De voorzitter opent de MR-vergadering.
2.

Mededelingen
J. Graus verzoekt om op de eerstvolgende MR-agenda het concept-verslag als 2e agendapunt en de
mededelingen als 3e punt vermelden.
LR Roermond
Twee weken geleden heeft er een wafelactie plaatsgevonden. De opbrengst (€ 300,--) is ten goede gekomen
aan de Stichting Henk Arts. Vandaag zijn er in het kader van de rozenactie 170 rozen verkocht. Begin deze
week zijn leerlingen van BC Broekhin Roermond met minister L. Asscher in debat gegaan.
Swalmen/Reuver
Het pestprotocol is met de Oudergeleding besproken. Er is o.a. een Challenge day geweest. Op 26 februari
a.s. vindt er weer een speeddate plaats (georganiseerd door de Oudergeleding). 38 beroepsbeoefenaars
hebben toegezegd.
Oudergeleding BC Broekhin Roermond
De nieuwe voorzitter van de Oudergeleding is de heer M. Claessen en mevrouw M. Bessems is de nieuwe
secretaris. Er wordt nog over het ‘Pestprotocol’ gebrainstormd. Verder is er nog gesproken over het PTA/
PTO, uitval van lessen (zorg) – echter verklaarbaar (griep).
Een kleine groep van de Oudergeleding is er om diverse redenen mee gestopt. De Oudergeleding blijft echter
een actieve groep.
(P)GMR.
Op 19 januari 2015 heeft een PGMR-vergadering plaatsgevonden. Er komt één regeling vertrouwenspersonen
voor personeel en leerlingen. Verder zijn o.a. aan de orde gekomen: vakantieregeling (regeling formeel
aangepast), HR-beleidskader 2015, interne/externe mobiliteit, sociaal statuut, nieuw mobiliteitsbeleid,
leiderschap, teamvorming, implementatie managementstructuur, management development, leercentrum
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Heyy, intern scholingsplatform (oprichting binnenkort – ontmoeten – samen leren – kan besparing opleveren),
opnieuw beschrijven/waarderen OOP-functies, transitieplan – taakbeleid – hoe blijft e.e.e. betaalbaar. Er komt
een nieuw sociaal statuut. In het oude statuut liepen bepaalde zaken door elkaar. Afronding vindt 4 maart
plaats. De bereikdiagnose is bekeken.
De voorzitter verzoekt om een volgende keer het PGMR-verslag vooraf aan de MR-leden te doen
toekomen.
Het CvB wil gaarne dat het personeel de gespaarde gelden voor het levensfase gericht
personeelsbeleid versneld gaat opnemen. Gebeurt dat niet dan zou het geld aan het project Heyy
besteed worden. De PGMR vindt dat een heikel punt en is er niet enthousiast over.
3.

Concept verslag vergadering 13 oktober 2014.
Blz. 1 – punt 2 – Mededelingen.
Wijzigen – Er wordt nog gezocht naar een lid voor de Raad van Toezicht.
LD Swalmen/Reuver
De firma Markies start zo gauw mogelijk (na de carnaval). Eerder was niet mogelijk. Er moesten eerst nog een
aantal technische aanpassingen gerealiseerd worden.
Blz. 2 – punt 3 – blz. 4.
Wijzigen in: Er is besloten om de Broekhindag alleen tijdens de ochtenduren te laten plaatsvinden zodat de
leerlingen ’s middags kunnen studeren.
Het ‘Pestprotocol’ is klaar en wordt het eerstvolgende MR-overleg geagendeerd. Het protocol zal alsnog aan
de Leerlingengeleding en de PMR worden toegestuurd.
Begroting.
De ‘financiële commissie’ (geen officiële status) bestaat uit enkele MR-leden (personeelsgeleding –
L. Dijcks/O. Manusama), die kritisch meekijken bij begrotingsoverleggen (gebeurt in een andere samenstelling
eveneens op de locatie BC Broekhin Swalmen-Reuver). Ook ouders vanuit de Oudergeleding zijn van harte
welkom (wel financiële achtergrond nodig).
Op verzoek van B. Martens zal de controller van de stafdienst de MR-leden en directie binnenkort voor een
overleg uitnodigen.
Blz. 3 – punt 5 – Megaband
De werkgroep (R. Afman, L. Dijcks, A. Saam, P. Ramakers, J. Baart) heeft inmiddels 2 bijeenkomsten gehad.
Er is geconcludeerd dat een aantal zaken anders moeten. J. Baart zal een notitie t.b.v. de werkgroep opstellen.
Deze zal op het eerstvolgende MR-overleg besproken worden.
Blz. 3 onderaan: Een na laatste zin als volgt wijzigen: De resultaten worden daarna officieel, ter bespreking,
aan de MR voorgelegd.
Blz. 4 – punt 6:
Vakantierooster BCB Sw/R volgt zodra mogelijk – actie M. Janssen
Voor wat betreft het vakantierooster van BCB Roermond is nog een aanvullende notitie, m.b.t. het vastleggen
van vakantiedagen, aan de PMR toegestuurd.
Blz. 4 – punt 12 – wijzigen in: P. Ramakers zal namens de Oudergeleding de evaluatie van het
bandurenproject bekijken.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Jaarbeleidsplan 2015 BC Broekhin Swalmen-Reuver
Het plan is doorgestuurd aan de PMR, die er kennis van genomen heeft. Er moet nog een toelichting
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bijkomen.
5.

Scholingsjaarplan 2015 BC Broekhin Swalmen-Reuver
De MR stemt in met het scholingsjaarplan 2015.

6.

Notitie 3 HAVO BC Broekhin Swalmen-Reuver
Deze behoefte komt voort vanuit de ouders. Er is een peiling gedaan. Op dit moment gunstig tijdstip daarvoor.
Veel ouders zijn niet tevreden over een school in Venlo – kan leerlingen opleveren. Gekeken moet worden of
een en ander financieel haalbaar is. Liefst duidelijkheid voordat de aanmeldingen (16 en 17 maart)
plaatsvinden. De LR vraagt zich af of Swalmen-Reuver wel voldoende expertise in huis heeft. M. Janssen
beaamt dat. Bovendien kunnen de mensen van BCB Swalmen/Reuver leren van de mensen van BC Broekhin
Roermond. De PMR van BCB Roermond wil gaarne op basis van huidige cijfers weten hoeveel leerlingen uit
het wervingsgebied komen (prognosecijfers mogen toegevoegd worden). De LD van Swalmen/Reuver zal het
overzicht aanleveren. Ook de ouders zullen bij de beslissing betrokken worden. Verzocht wordt om van te
voren een plan op te zetten en tijdig aan te leveren aan de diverse geledingen.
Op maandag 9 maart 2015 zal van 19.00 – 20.00 uur een extra MR-overleg plaatsvinden waarin
bovengenoemd thema besproken wordt. Voor die tijd moet er wel vanuit SOML duidelijkheid zijn over de
financiering. Op het MR-overleg d.d. 9-4-2015 zal bekeken worden of wel of niet met het plan ingestemd wordt.

7.

Scholingsjaarplan 2015 BC Broekhin Roermond
De MR stemt in met het scholingsjaarplan 2015.

8.

Jaarverslag MR 2013 (-2014).
Het jaarverslag wordt vastgesteld.

9.

Aanpassing bevorderingsplannen HAVO-3/VWO 3.
Het vak biologie wordt nu binnen HAVO-3 en VWO 3 aangeboden. De notitie wordt vastgesteld.

10. IPB-cyclus
De docenten van BCB Roermond waarvoor het entreerecht geldt, nemen momenteel deel aan een scholing. Zij
gaan als eerste de ontwikkelingen in Bardo bijhouden. Daarna volgt het overige personeel. Het programma is
inmiddels verbeterd.
11. Begroting 2015 – BC Broekhin Roermond en BC Broekhin Swalmen-Reuver
Ter informatie.
De afzonderlijke PMR-en gaan hiermee voor 9-4-2015 aan de slag. Ouders kunnen daarbij aanschuiven.
Op 9-4-2015 komt de begroting wederom op de agenda.
12. Arbo Jaarverslag 2014
De MR neemt kennis van het Arbo Jaarverslag 2014
13. Rondvraag
Dhr. Ramakers (Oudergeleding) deelt mede dat publicatie van het verslag te lang op zich laat wachten en
informeert of eerdere toezending van het (concept) verslag mogelijk is. De LD van BCB Roermond is hier geen
voorstander van. J. Graus laat weten dat het hier om een uitzonderingsgeval ging (vergadering van 8-12-2014
kon niet doorgaan). Wellicht is het handig om de tijdstippen van overleggen van de Oudergeleding meer af te
stemmen op de MR-overleggen.
A. Saam verzoekt om de LR, zodra de beleidsnotitie m.b.t. medicijnverstrekking aan leerlingen klaar is, te
informeren.
H. Dahmen – SOML heeft een plan opgesteld m.b.t. de afbouw van het teveel aan verlofdagen (OOP). Er is
een besluit genomen en de procedure volgt nog.

3

Over de uitvoering van het plan op zo’n korte termijn (voor 1 maart) is niet met de PGMR gesproken.
M. Janssen deelt mede dat in het verleden personeelsleden verlofdagen lieten oplopen met de bedoeling om
ze uitbetaald te krijgen. Daar is destijds beleid opgezet (uitbetalen van verlofdagen was niet mogelijk). Conform
het nieuwe SOML-besluit blijkt dat nu opeens wel mogelijk te zijn. Dat is naar de mensen toe moeilijk te
verklaren.
De GMR zal een en ander op 25 februari 2015 bespreken.
Maandag 9 maart 2015 vindt er van 19.00 – 20.00 uur een extra ingelast MR-overleg plaats met als
agendapunt 3HAVO te Reuver.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

OVERZICHT BESLUITEN
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