DEFINITIEF VERSLAG (KORTE SAMENVATTING) MR VERGADERING, 09 maart 2015

Aanwezig:
BC Broekhin Swalmen/Reuver
BC Broekhin Roermond

J. Graus (voorzitter), H. Cleven, H. Dahmen,
M. Janssen
J. Beulen, L. Dijcks, H. Giesbers, O. Manusama ,
J. Willems,
J. Baart (locatiedirecteur), A. Meevissen (notulist)

Oudergeleding Roermond
Oudergeleding Swalmen-Reuver

P. Ramakers
R. v. Schoote, M. Ticheloven

Centrale Directie

A. Martens (voorzitter)

Afwezig met bericht van kennisgeving:
BC Broekhin Roermond
Oudergeleding Roermond
Leerlingengeleding Roermond

R. Afman,
L. Crasborn
A. Saam, M. Gouders

Afwezig zonder bericht van kennisgeving:
Leerlingengeleding Swalmen-Reuver

R. Burgers, K. Verheyden

1. Opening
De voorzitter opent de MR-vergadering.
2. Bespreken voorstel: Realiseren 3e jaar HAVO m.i.v. schooljaar 2015-2016 te Reuver
De PMR van BCB Roermond mist de gevraagde stukken (financiële onderbouwing, verklaring CvB,
doorrekening n.a.v. deze keuze, goede onderbouwing). Bij de aangeleverde Excel lijst ontbreekt
een toelichting.
De PMR is bovendien niet blij met het onlangs in de krant verschenen persbericht (gevoelige
informatie -> had voorkomen kunnen worden). Een en ander werd door de PMR als druk ervaren.
Ook de Oudergeleding mist een onderbouwing.
B. Martens heeft het CvB om financiële ondersteuning gevraagd hetgeen afgewezen is.
Een uitgewerkt plan is niet voorhanden (was op deze korte termijn ook niet haalbaar geweest). Er is
inmiddels vastgesteld dat er te weinig leerlingen (5) zijn om een 3 HAVO klas op te kunnen starten.
De PMR wil op dit moment ook geen principe uitspraak doen. De leden wensen eerst een goed plan
(financieel onderbouwd, voedingsgebied (uit Roermond), doel, wensen ouders onderzoeken).
De CD zal hiervoor zorg dragen en t.z.t. op het thema terug komen.
De voorzitter van de MR vraagt om er vaart achter te zetten zodat de nieuwe 1e jaars iets in het
vooruitzicht gesteld kan worden.

1

De beoogde verhuizing van BC Broekhin Swalmen zal in 2016 plaatsvinden.
De Oudergeleding van BCB Roermond verzoekt om de reactie van de Leerlingengeleding van
BC Broekhin Roermond in het verslag mee te nemen (zie onderstaand bericht).
Mailbericht (d.d. 9-3-2015) van de Leerlingengeleding van BC Broekhin Roermond.
Helaas kunnen Malou Gouders en ikzelf niet aanwezig zijn vanavond. Hierbij wel onze mening over
dit plan.
Door de afwezigheid van toelichting bij het voedingsgebied kunnen wij alleen constateren dat er van
de brugklassen van 2011/12 en 2012/13 leerlingen zijn gestopt met de mavo-havo afdeling (al dan
niet van Broekhin weg zijn gegaan). Dit zijn leerlingen uit Tegelen, Kessel en Selfkant-Süsterseel.
We constateren dat dit voornamelijk leerlingen zijn die uit het gebied komen dat (volgens de visie)
met dit plan wordt bereikt. Dat gezegd hebbende, hebben we het over 2, misschien 3 leerlingen uit
die regio. We verwachten niet dat het 3e jaar MAVO-HAVO zo populair zal worden als gehoopt
wordt in de visie.
Daarbij missen we (net als de oudergeleding), toelichting bij de financiële consequenties die dit plan
kan hebben.
Het is in onze ogen onacceptabel om een plan goed te keuren op basis van een visie. Dit is een van
de redenen waarom we begin dit jaar zoveel werk hebben gemaakt van de MEGAband, een project
dat zonder duidelijk plan is doorgevoerd en waar de leerlingen in Roermond nu de gevolgen van
ondervinden. Als leerling mogen we zelfs geen natuurkundepracticum doen zonder eerst een
meetplan in te leveren, het zou totaal disproportioneel zijn als een directie dit wel mag wanneer het
gaat om geld en de kwaliteit van het onderwijs (op beide locaties). De financiële gevolgen van het
project in Reuver kunnen ook sterke gevolgen hebben voor de locatie in Roermond, het is niet
duidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan.
Zelfs het aanstellen van docenten van locatie Roermond om de docenten in Reuver te
ondersteunen moet in een plan komen te staan, wordt de werkdruk te hoog, dan zullen we dat in
Roermond ook merken aan de kwaliteit van de lessen.
Kortom, wij adviseren sterk tegen dit plan met de informatie die we nu hebben. Maak eerst een plan
waarin alle mogelijke gevolgen worden beschreven, waarna de MR om goedkeuring wordt
gevraagd.
Malou Gouders,
Atma Saam
Leerlingengeleding Roermond
3. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.
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