DEFINITIEF VERSLAG OVERLEGVERGADERING MR D.D. 22 oktober 2015

Aanwezig:
Personeelsgeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver H. Cleven, H. Dahmen, J. Graus, E. Verhagen
Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond

A. Henckens, P. van Lienen, O. Manusama

Oudergeleding BCB Roermond

P. Ramakers

Oudergeleding BCB Swalmen-Reuver

F. Janssen

Leerlingengeleding BCB Swalmen-Reuver

D. Mennen

Locatiedirecteur BCB Swalmen-Reuver

M. Janssen

Adjunct-directeur BCB Roermond

W. Coolen

Centrale Directie BCB

A. Martens (voorzitter)

Notulist:

A. Meevissen

Afwezig:
Oudergeleding BCB Swalmen-Reuver

M. Metsemakers

Leerlingengeleding BCB Roermond

S. Latic, W. Pronk

1.

Opening
De voorzitter J. Graus heet alle aanwezigen welkom in de nieuwe samenstelling. De leden stellen zich voor.
Er is nog geen nieuwe kandidaat voor de Oudergeleding van BC Broekhin Roermond. Dhr. F. Janssen neemt
namens de Oudergeleding van BC Broekhin, locatie Swalmen, zitting in de MR. De leerlingengeleding van
BCB Roermond en de heer Metsemakers (Oudergeleding BC Broekhin Swalmen/Reuver) zijn nog niet
aanwezig.
J. Graus informeert of iemand het voorzitterschap wil overnemen. Dat is niet het geval. J. Graus zal derhalve
als voorzitter aanblijven.

2.

Concept verslag MR-vergadering 2 juli 2015
P. Ramakers zou, ter verheldering van agendapunten, een vooroverleg met de complete MR (uitgezonderd
de directie) op prijs stellen.
Blz. 2 – Oudergeleding BCB Swalmen/Reuver
Er zijn binnen de Ouderraad vacatures. De school heeft een oproep geplaatst waarna er zich ongeveer vijf
ouders gemeld hebben. 6-11-2015 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden. De heren Janssen en
Metsemakers zullen in de MR zitting nemen.
Blz. 3 – eerste regel wijzigen in: een afgevaardigde van de MR en een afgevaardigde van de OR.
Punt 5.
M. Janssen deelt mede dat de PMR onder bepaalde voorwaarden akkoord is gegaan met de taakuitbreiding
van I. van Heyster.
Punt 7 – Schoolgids 2015-2016
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Afspraak maken.
Blz. 4 – punt 11 – Betreft BC Broekhin Roermond. Tekst wijzigen in:
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.
Het verslag wordt vastgesteld.
3.

Mededelingen:
Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen/Reuver.
D. Mennen deelt mede dat de Leerlingengeleding 2x bij elkaar is geweest. Er is gesproken over:
- het uitvallen van de gymlessen i.v.m. de vluchtelingenopvang (de leerlingen vonden het jammer dat de
lessen uitvielen)
- het sluiten van de school te Swalmen en
- het organiseren van een schoolfeest te Swalmen als de school sluit.
M. Janssen heeft met twee mensen uit Reuver een gesprek gehad waarin toelichting werd gegeven over de
nieuwe plannen m.b.t. de greswarenfabriek. Het is belangrijk dat er met leerlingen over de bouw
gecommuniceerd wordt. De leerlingen Jacky en Robin zijn inmiddels bijgepraat. Via hen vindt een
terugkoppeling naar de leerlingen plaats. De leerlingen van Swalmen worden nog bijgepraat.
De 4e jaars leerlingen hebben een wens geuit m.b.t. catering. De locatiedirectie kan hiermee niet akkoord
gaan aangezien e.e.a. in strijd is met de ‘gezonde school’. Met ingang van januari 2016 komt er een ander
cateringbedrijf.
Leerlingengeleding BC Broekhin Roermond – afwezig.
Oudergeleding BCB Roermond – P. Ramakers.
De ouders zijn voor een overleg bij elkaar gekomen. De Ouderraad is uitgebreid tot 19 personen. Er dient
richting ouders meer publicatie plaats te vinden m.b.t. de ondersteuningsplanraad. De voorzitter vindt dat er al
aardig wat publicatie heeft plaatsgevonden. In de schoolgids zal nog een link naar het Samen Werkings
Verband (SWV) worden vermeld (B. Martens). De lesuitval op de locatie Roermond is alweer dramatisch. In
mei heeft de OR aangegeven hier op te letten. M.b.t. Magister afspraken is de toepassing onduidelijk. Er
wordt geïnformeerd op welke manier de ouderbijdrage tot stand gekomen is. Een ander punt van aandacht
betreft de planning van de klankbordgroepen bovenbouw. Het verzoek was om het aantal momenten uit te
breiden van 2 naar 3 hetgeen echter niet gebeurd is.
B. Martens deelt mede dat hier i.v.m. het overlijden van L. v. Bilsen sprake was van overmacht. De taken zijn
overgenomen door R. Afman. Als er bij de ouders behoefte is, zal het aantal klankbordmomenten worden
uitgebreid.
Oudergeleding BCB Swalmen/Reuver
Een 4- tot 5-tal ouders heeft zich voor de Ouderraad aangemeld.
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(P)GMR
Er wordt verwezen naar de bijlage. Per 1 januari 2016 komt er een nieuwe cateraar (Catermaat). De
producten worden voor de leerlingen goedkoper. Een gezonde school houdt in dat er o.a. geen gefrituurde
maar wel vetarme producten worden verkocht (geclassificeerde etenswaren -> gezond, minder, ongezond).
Gezonde producten zijn altijd goedkoper.
Men oppert dat busvervoer soms goedkoper kan. Er is echter een contract afgesloten met busonderneming
V.d. Munkhof waaraan men zich dient te houden.
Transitieplan.
Er zal op korte termijn een bijeenkomst met de locatiedirecteuren en de PMR worden ingepland.
Heyy
Geen verplichting/ niet altijd gecertificeerd. Er mogen ook scholingen buiten Heyy om plaatsvinden.
Mobiliteitsbeleid –> kosten ten laste van vertrekkende school.
CD
Per 1-11-2015 start J. Gijzen als nieuwe directeur en zal B. Martens weer zijn eigen functie hervatten. De
overdracht is al deels gebeurd. De zelfdoding op de locatie Roermond heeft de mensen bezig gehouden en
houdt ze nog bezig. Bekeken wordt wat men nog meer kan doen. Na de herfstvakantie zal er een bredere
bespreking plaatsvinden (B. Martens). Veel mensen zitten nog met vragen. Op SSU Horn heeft een
schokkend incident plaatsgevonden. Men stelt zich de vraag hoe men moet omgaan met social media.
M. Janssen deelt mede dat 172 vluchtelingen zijn opgevangen in de sporthal. Daardoor konden er op diverse
dagen geen LO-lessen plaatsvinden. Een klein gedeelte van de lessen heeft men kunnen onderbrengen. Voor
andere lessen heeft men een alternatief bedacht of ze zijn uitgevallen. Vragen zijn nog niet opgepakt. De
samenwerking met de gemeente is probleemloos en voortreffelijk verlopen. Morgen gaan de vluchtelingen
naar Reuver en uiterlijk maandag waarschijnlijk naar Blerick.
4.

Schoolgids 2015-2016 BC Broekhin Roermond
Het is het tweede jaar dat de schoolgids te laat is aangeboden. De gids is zonder instemming gepubliceerd.
De MR is hier niet gelukkig mee. O. Manusama deelt mede dat dit de laatste keer is dat dit geaccepteerd
wordt. P. Ramakers vindt het een slechte presentatie en somt nog eens op welke afspraken er gemaakt
waren. Er zal een nieuw concept komen waarmee de complete MR moet instemmen en er dient een
verwijzing naar het schoolreglement -> leerlingenstatuut opgenomen te worden. Volgens
W. Coolen kan de school een keuze maken uit een reglement of een leerlingenstatuut en hoeven niet beide
stukken voorhanden te zijn. In het MR-reglement wordt gesproken over een schoolreglement.
Het volgende schooljaar zal de deadline v.w.b. de schoolgids mei 2016 zijn. De MR vraagt zich af wat de
consequenties van een niet goedgekeurde schoolgids kunnen zijn. De schoolgids zal aangepast worden. De
nieuwe versie wordt vervolgens eerst aan de Oudergeleding voorgelegd (P. Ramakers wil meeschrijven) en
vervolgens bij de eerstvolgende voltallige MR-vergadering ter instemming aangeboden. Ook de opmerkingen
van A. Saam worden meegenomen.
De schoolgids zal de eerstvolgende MR-vergadering wederom op de agenda staan.

5.

Jaarkalender BC Broekhin Roermond
Er moeten nog toetsen en reizen in het kader van Internationalisering toegevoegd worden. Voor de
bovenbouw zijn maar 2 klankbordavonden vermeld. Ouders willen er graag 3. Aanvullingen zullen aan de
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PMR worden voorgelegd.
De Jaarkalender wordt akkoord bevonden.
6.

Concept vergaderplanning MR schooljaar 2015-2016
Het Arbobeleids- en het schoolveiligheidsplan zijn niet voorhanden en worden doorgeschoven naar het
volgende MR-overleg. Afstemming vindt plaats door W. Coolen en M. Janssen. Sociale veiligheid dient ook
opgenomen te worden.
De MR verleent instemming m.b.t. de vergaderplanning 2015-2016.

7.

Formatieplan 2015-2016 BC Broekhin Swalmen-Reuver – ter informatie.
Het formatieplan is voortdurend onderhevig aan aangekondigde wijzigingen (mentoruur MAVO-HAVO-groep –
ter instemming aan PMR voorgelegd). De PMR van BCB Swalmen/Reuver staat voortdurend in overleg met
de directie. M. Janssen deelt mede dat het niet mogelijk is om het plan al in mei aan te leveren. Dat zou wel
aan het begin van de Zomervakantie lukken.
P. van Lienen vraagt zich af wat het rechtspositioneel inhoudt als het formatieplan nog niet is goedgekeurd en
noemt als voorbeeld het toezicht houden. Wat gebeurt als mensen weigeren. B. Martens (CD) en
O. Manusama (PMR) zullen dit uitzoeken.
Het Formatieplan zal de eerstvolgende MR-vergadering wederom op de agenda staan.

8.

Formatieplan 2015-2016 BC Broekhin Roermond – ter instemming
Hierover is nog overleg gaande. Het plan staat dus ter informatie op de agenda. P. Ramakers vraagt om aan
te geven waar aanvullingen/correcties aangebracht worden. Hij ziet twee totaal verschillende formatieplannen
en vraagt om te bekijken waar gelijkheid gevonden kan worden en een en ander op enig moment samen op te
pakken.
Het Formatieplan zal de eerstvolgende MR-vergadering wederom op de agenda staan.

9.

Experiment DLL (doorlopende leerlijnen)
O. Manusama (PMR) ziet het stuk voor de eerste keer en deelt mede dat er eigenlijk een voorbespreking had
moeten plaatsvinden. De deadline voor het indienen van het document is echter 1-11-2015. BCB SwalmenReuver had ook gaarne een aanvrage ingediend. Aangezien dit niet meer haalbaar is, wordt e.e.a. naar
volgend jaar verschoven. O. Manusama vindt het jammer dat er geen gezamenlijk plan ingediend kan worden.
Te zijner tijd BC Broekhin breed oppakken.
De MR geeft een positief advies.

10. Rondvraag
P. Ramakers informeert, i.v.m. de benoeming van de nieuwe locatiedirecteur, naar de nieuwe taakverdeling
binnen het management (dient ter advisering aan de MR voorgelegd te worden). Dat geldt ook voor
wijzigingen.
M. Janssen deelt mede dat het realiseren van een derde leerjaar HAVO met de PMR besproken is. Voor
suggesties m.b.t. het projectplan zijn mensen met een sleutelpositie op BCB Swalmen-Reuver benaderd. Het
zou prettig zijn als ook de PMR van Roermond zou deelnemen. Terugkoppeling volgt.
H. Dahmen – loonafspraken.
H. Dahmen deelt mede dat SOML vrij is in het uitbetalen van de eerder afgesproken loonsverhogingen. Het
bestuur heeft besloten om deze loonsverhogingen in november 2015 uit te betalen. Per 1-1-2016 zal er nog
een loonsverhoging volgen.
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11. Sluiting
J. Graus sluit de vergadering om 21.10 uur.
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