DEFINITIEF VERSLAG MR VERGADERING, 2 JULI 2015

Aanwezig:
BC Broekhin Swalmen/Reuver

H. Cleven, H. Dahmen, J. Graus, M. Janssen

BC Broekhin Roermond

L. Dijcks, O. Manusama, J. Willems, A. Meevissen (notulist)

Oudergeleding Roermond

P. Ramakers

Oudergeleding Swalmen-Reuver

M. Ticheloven

Leerlingengeleding Swalmen-Reuver

K. Verheyden, D. Mennen

Leerlingengeleding Roermond

A. Saam

Centrale Directie

A. Martens (voorzitter)

Afwezig met bericht van kennisgeving:
BC Broekhin Roermond

R. Afman, J. Baart (locatiedirecteur)

Oudergeleding Roermond

L. Crasborn

Oudergeleding Swalmen-Reuver

R. v. Schoote

Leerlingengeleding Roermond

M. Gouders

1.

Opening
J. Graus verwelkomt de deelnemers. Na de rondvraag zal er nog aandacht zijn voor de MR-leden, die
afscheid nemen.

2.

Concept verslag MR-vergadering 27 mei 2015
Op blz. 2 wijzigen:
Wouter Pronk – vicevoorzitter en Selma Latic – voorzitter
Het verslag wordt akkoord bevonden.

3.

Mededelingen:
Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen/Reuver.
Tijdens de laatste vergadering werden de leden getrakteerd op vlaai en werd een dankwoord uitgesproken. .
Daphne Mennen neemt vanaf het nieuwe schooljaar zitting in de Leerlingenraad (bestaat uit circa 10 leden
van de locatie Swalmen). M. Janssen deelt mede dat tijdens de vergadering werd teruggeblikt op diverse
items in het schooljaar 2014/2015 (hoe opgepakt, op welke manier afgehandeld). Op de vraag of de leerlingen
de volgende keer langer in de Efteling mogen verblijven, heeft de Leerlingenraad nog geen antwoord
ontvangen.
Leerlingengeleding BC Broekhin Roermond.
A. Saam deelt mede dat op BCB Roermond een ijsactie heeft plaatsgevonden, waarvan de opbrengst
(€ 188,--) voor de ‘Voedselbank’ bestemd is. Wouter Pronk en Selma Latic konden i.v.m. de proefwerkweek
niet bij deze vergadering aansluiten.
Oudergeleding BCB Roermond – P. Ramakers.
Tijdens een laatste vergadering is afscheid genomen van J. Baart en is het overdrachtsdocument aan de orde
geweest. De nieuwe Ouderraad heeft men kunnen aanvullen met 11 nieuwe mensen. L. Crasborn stopt m.i.v.
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het nieuwe schooljaar als lid van de OR. P. Ramakers wil gaarne kandideren voor de GMR. Hij wordt verzocht
om hierover contact op te nemen met H. Dahmen. Er is ook nog een vacante positie voor een ouder van
BC Broekhin Swalmen/Reuver.
De enorme lesuitval op BCB Roermond is voor de ouders een zorgpunt.
Oudergeleding BCB Swalmen/Reuver
M. Ticheloven is op de laatste vergadering niet aanwezig geweest. M. Janssen deelt mede dat een door de
Rabobank gefinancierde theatergroep toneelstukken (‘Crisis’ voor leerlingen en ‘Credits’ voor ouders) heeft
opgevoerd. De opkomst van de ouders (16) was dit keer erg laag. Voorgaande keren was er meer interesse.
Hij vraagt zich af of het wel zinvol is om de ouders hierbij te betrekken. Tijdens de laatste vergadering stond
het afscheid van R. van Schoote op het programma (dochter is geslaagd). De vacatures binnen de MR en
Ouderraad vormen een zorgpunt. Met gaat aan de slag met werven en adverteren.
Ouders maken zich zorgen over het feit dat er aan het einde van het schooljaar nog maar weinig productieve
lessen worden gegeven en vragen zich af wat hieraan gedaan kan worden. De locatiedirectie erkent dat
probleem. De docenten zullen zo lang mogelijk de lessen efficiënt invullen. Ook worden lessen gedeeltelijk
waargenomen. Er is geen verkort tropenrooster.
Ook voor de PMR van BCB Roermond is lesuitval een zorgpunt hetgeen ook de reden was dat er niet met de
jaaragenda ingestemd werd. Er moeten nu organisatorische maatregelen genomen worden.
A. Saam informeert of er wellicht volgend jaar een grafiek aangeleverd kan worden. M. Janssen zal de
mogelijkheden binnen Magister bekijken.
(P)GMR – Afgelopen maandag heeft er een PGMR-vergadering plaatsgevonden waarin o.a. de volgende
punten aan de orde zijn geweest:
huisvesting BCB Swalmen/Reuver, verlenging gebouw Swalmen, 2017 oplevering. Indien van te voren al
gedeeltes in Reuver klaar zijn, wordt niet uitgesloten dat leerlingen al gefaseerd overgaan. De volgorde waarin
dit gaat, is nog niet bepaald (is van diverse factoren afhankelijk). In verband met krimp verdwijnt bij SSU de
vleugel van het hoofdgebouw. In Echt wordt bekeken of het schoolgebouw iets voor de gemeenschap kan
betekenen. Het gebouw van Lyceum Schöndeln wordt verduurzaamd. Bekeken wordt of MAVO Roermond
wel of niet in hetzelfde gebouw blijft. Kortom er ontstaat veel lege ruimte waarvoor huurders gezocht moeten
worden.
Het mobiliteitsbeleid is aangepast -> passende functie wordt vervangen door eenzelfde functie (bij
vertrek ten gevolge van over formatie). De vertrekpremie van € 1.500,-- (bij vrijwillig vertrek) geldt (indien
men op 2 locaties werkt) alleen voor de hoofdlocatie. Een en ander zou vanuit het potje
‘Beloningsdifferentiatie’ betaald worden, waarmee de GMR het niet eens is. L. Dijcks heeft voor de 2e keer
ontheffing voor de oudere senior aangevraagd.
De eindexamenresultaten van de scholen waren als volgt: BCB Reuver – 98%, BCB Swalmen – 98%, BCB
Roermond – 93%, Lyc. Sch. - 88%, Niekée - 87%, SSU, Heythuysen – 100%, SSU Horn 87%. Op BCB Sw/R
is nog een leerling, die verzuimd heeft om de rekentoets te maken en daardoor geen diploma heeft behaald
anders had de score op 99% gelegen. BC Broekhin heeft het prima gedaan aldus M. Janssen.
CD
De CD is druk bezig met de benoemingsprocedure inzake een nieuwe locatiedirecteur. Misschien dat voor de
zomervakantie de benoeming rond is. De start van de nieuwe locatiedirecteur zal op z’n vroegst 1-11-2015
zijn. Er zal v.w.b. de tussenliggende periode nog over een interim directeur worden nagedacht. De MR heeft
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adviesrecht. In de BAC zit een afgevaardigde van de MR en een afgevaardigde van de OR. Namens de
Ouderraad zit de voorzitter in de BAC. Leerlingen zijn niet in de BAC vertegenwoordigd (niet voor gekozen).
4.

Beleidsplan 2015 BC Broekhin Roermond (Jaarverslag) - zie stukken MR-overleg 27-5-2015) – ter
informatie.
Voor wat betreft de punten 4, 6, 7, 8 en 9 vinden nog gesprekken plaats. O. Manusama deelt mede dat het
proces al een hele tijd (langer dan voorgaande jaren) duurt. Het moet volgend schooljaar beter verlopen. Het
gaat om belangrijke onderdelen.
M. Janssen heeft met Wim Coolen afspraken gemaakt over het maken en aanleveren van beleidsstukken
(veel meer parallel, gelijksoortige stukken op gelijke momenten aanleveren). De planning volgt het komend
schooljaar (2015/2016).
Het Beleidsplan van BCB Roermond is inmiddels van de site afgehaald. Met ouders en leerlingen heeft nog
geen overleg over het beleidsplan 2015 plaatsgevonden.
De MR vindt het schrijnend dat er nog steeds geen beleidsplan is. Het had er al lang moeten zijn.
In 2015/2016 wordt gestart met een nieuw beleidskader. P. Ramakers zou gaarne een toelichting zien.
B. Martens ervaart de lacune en zal deze aanvullen.

5.

Formatieplan 2015-2016 BC Broekhin Swalmen-Reuver – ter instemming
Op de locatie Swalmen/Reuver vindt een verandering binnen het aantal teamleiders (één minder) plaats. Dit
kan intern opgevangen worden door verschuiving van taken binnen het MT. Er wordt al geparticipeerd op de
toekomstige situatie (tengevolge van fusie ->minder leerlingen, minder personen, minder teamleiders en
directie). Er zijn kernverantwoordelijkheden gedefinieerd en er is bekeken wie wat doet en wat qua tijd
mogelijk is. I. van Heyster is TL en is sinds 2 jaar verantwoordelijk voor de eindexamens (gaat van 4 naar 5
dagen). Om deze taken nu bij haar weg te halen zou wrang zijn. Bovendien komt nu ook nog de nieuwe
examenstructuur erbij. Haar WTF wordt uitgebreid totdat nieuwe locatie klaar is. Zij geeft nog 5 lessen.
Besloten is om de lesgevende taak tijdelijk te laten vervallen. Sommige MR-leden vinden dat niet juist
(teamleider moet met de voeten in de klei staan). Het is in strijd met de richtlijnen. Er is zonder overleg van de
richtlijnen afgeweken. Een en ander had vooraf af gekaart moet worden. Binnen het personeelsbestand kon
men echter geen andere geschikte mensen vinden. H. Thijssen gaat ½ dag per week meer werken.
J. Graus zal nog op dit thema terugkomen.
Op blz. 4 van het formatieplan (geanonimiseerd) staat een totaal OP van 43,9884. Zou 48,18 moeten zijn
(aldus O. Manusama).
Het 1e schema was vervuild. Sommige berekeningen worden op bruto basis uitgevoerd. Andere wederom op
netto basis. Hierdoor ontstaat verschillen. Er zal middels het programma Zermelo geprobeerd worden om een
en ander te uniformeren. De PMR Swalmen-Reuver heeft een versie met namen ter inzage gekregen.

6.

Formatieplan 2015-2016 BC Broekhin Roermond – ter informatie

7.

Schoolgids 2015-2016 BC Broekhin Roermond
De Ouder- en de Leerlingengeleding hebben nog geen schoolgids gezien. Vorig jaar heeft de MR ook al geen
instemming kunnen geven. Binnen 2 weken zal aan de geledingen van BCB Roermond een stuk moeten
worden voorgelegd waarop zij op- of aanmerkingen kunnen geven. Afstemming kan binnen de geledingen van
MR van BCB Roermond plaatsvinden. De MR van Swalmen/Reuver gaat hiermee akkoord.
Schoolgids 2015 – 2016 BC Broekhin Swalmen-Reuver – ter instemming
Tekst OPDC dient niet meer in de schoolgids vermelden. J. Baart is geen lid meer van de CD. De namen van
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R. van Schoote en M. Ticheloven dienen verwijderd te worden. Op blz. 5 wordt melding gemaakt van regels
m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons. A. Saam is van mening dat dit onderdeel niet apart vermeld moet
worden. Indien men de plichten van de leerlingen in de schoolgids vermeldt dan moet men ook de rechten van
de leerlingen (leerlingenstatuut) erin opnemen. De locatiedirectie is een andere mening toegedaan. Er volgt
een discussie. A. Saam is ook de mening toegedaan dat een statuut voor de leerlingen levend gemaakt moet
worden. De locatiedirectie zal het statuut nog eens onder de aandacht nemen.
Op blz. 13 dient de Leerlingenraad toegevoegd te worden.
De MR stemt alleen in met de schoolgids, mits het leerlingenstatuut bijgevoegd of erin opgenomen wordt. Er
dient tevens een verwijzing naar het statuut en naar het pestprotocol plaats te vinden. Nadat de aanpassingen
verwerkt zijn, zal de schoolgids nogmaals onder de MR-geleding worden verspreid.
8.

Jaarkalender/jaaractiviteitenplan 2015-2016 BCB Swalmen-Reuver incl. overzicht ingeroosterde leertijd
2015/2016 – ter instemming
De MR verleent instemming m.b.t. deze stukken.
Jaarkalender/jaaractiviteitenplan 2015-2016 BCB Roermond – ter informatie
A. Saam adviseert om de examenstunt niet tegelijkertijd met de Broekhindag te laten plaatsvinden.
Hierover zal afstemming met de Leerlingenraad plaatsvinden.
P. Ramakers zou het handig vinden als bij stukken, die nog niet ter instemming aangeboden kunnen worden,
de reden hiervan vermeld zou worden.

9.

Aangepaste begroting 2015 en meerjarenbegroting 2014-2018 BCB Roermond – ter informatie.
Aangepaste begroting 2015 en meerjarenbegroting 2014 – 2018 BCB Swalmen-Reuver – ter informatie.
Kolom ‘Afwijking absoluut’ op blz. 17 en 18 is identiek aan kolom ‘Begroot 2014’ hetgeen niet juist is –> door
H. Groenendijk laten corrigeren.

10. Ouderbijdrage 2015-2016 BC Broekhin Roermond - ter informatie/instemming.
De ouderbijdrage 2015-2016 is aangepast en de MR stemt ermee in.
11. Opbrengstenkaart 2015 Inspectie – BC Broekhin Roermond en Swalmen-Reuver – ter informatie.
De kaart van BC Broekhin Roermond toont bij de doorstroomrendementen van de onderbouw een

onvoldoende. De oorzaak is dat nieuwe brugklasleerlingen op een wijze zijn ingeschreven die
onvoordelig uitwerkt op de rendementen. Bijvoorbeeld: als leerlingen een t-/h-advies krijgen en ze
worden allemaal als h-leerlingen ingeschreven. Als dan de helft doorstroomt naar havo en de andere
helft naar vmbo-t dan tellen de leerlingen die opstromen naar 2-vmbo-t op de kwaliteitskaart als
afstromers. Inmiddels is dit aangepast en worden de leerlingen op de juiste wijze geregistreerd. Het
oordeel van de inspectie is samengesteld op basis van een gemiddelde over drie jaar. Daarom geeft de
aanpassing niet direct een positiever beeld. Het toezichtkader gaat veranderen.
12. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13. Sluiting
L. Dijcks, M. Ticheloven, A. Saam en K. Verheijden verlaten de MR en ontvangen uit handen van de voorzitter
een cadeaubon. R. v. Schoote en L. Crasborn zullen deze bon ook nog aangereikt krijgen. J. Graus zal aan

4

J. Baart een bos bloemen (i.p.v. een cadeaubon) overhandigen.
J. Graus sluit de vergadering om 21.10 uur.
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