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1.

Opening
J. Graus (voorzitter) opent de vergadering en heet allen welkom.
Een speciaal woord van welkom is er voor Zoë Verjans, die het voorzitterschap van de leerlingenraad BCB
Roermond overneemt van Florenske Bremmers, en voor Ida Spoor, leerlingenraad BCB Roermond, belast
met PR-zaken.
Tevens stelt René Zonneveld zich voor als MR-lid voor BCB Roermond.

2.

Concept verslag MR-overlegvergadering 31 oktober 2016 – ter instemming
Blz. 3 – punt 8. Jaaragenda/jaaractiviteitenplan 2016-2017 – BCB Swalmen/Reuver:
Er is instemming bereikt over de datum voor de 5e lesroostervrije dag; deze is inmiddels vastgelegd op
vrijdag 24 februari 2017 (vrijdag voor de Carnaval).
Blz. 3 – punt 15. Formulier beoordelingsgesprek LB docent Swalmen-Reuver in combinatie met
hetzelfde onderwerp betreffend zoals vermeld in de Agenda onder punt 3.d. CD/LD:
J. Willems stelt dat er geen sprake kan zijn van formalisatie van de formulieren Beoordelingsgesprek LB- en
LC-docent aangezien de formulieren nog besproken dienen te worden in de PMR Roermond.
O. Manusama voegt toe dat er vanuit Soml nog nieuwe formulieren zouden komen.
J. Gijzen geeft aan dat, zolang er op BCB Roermond nog geen toevoegingen/aanvullingen zijn goedgekeurd,
de door de GMR goedgekeurde formulieren worden gehanteerd welke door Soml worden gebruikt.
J. Graus zegt dat de status die nu gehanteerd wordt gebaseerd is op het Soml/PMR-formulier.
O. Manusama stelt dat de PMR een formulier heeft waarop, op locatieniveau, aanvullingen kunnen worden
gedaan, dus locatie-specifiek gedefinieerd.
J. Willems concludeert dat er bij BCB Reuver/Swalmen zaken zijn die misschien niet voor BCB Roermond
gelden (waar nog geen aanvullingen zijn gedaan); er is nog niets afgesproken.
J. Gijzen geeft wederom aan dat het vigerende Soml-beleid vooralsnog gehanteerd blijft.
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Vervolg blz. 3 – punt 15.
M. Janssen stelt dat het basisformulier, beleid is, wat resulteert in een standaardformulier met op maat
gemaakte indicatoren. De beoordelingsindicatoren betreffen cijfers met onderbouwing; de relevante
indicatoren zijn op de persoon afgestemd.
De identiteit op de beide locaties is verschillend.
Verder geeft hij aan dat bij BCB Reuver/Swalmen het formulier met op maat gemaakte indicatoren vooralsnog
gehanteerd blijft (er zijn ook reeds 16 mensen op beoordeeld).
Blz. 3 – punt 4. Missie/visie BC Broekhin breed:
De notitie is nog niet besproken binnen de PMR-geledingen van beide locaties
Opnieuw agenderen voor de volgende MR-vergadering d.d. 20-02-17.
.
Blz. 3 – punt 6. Formatieplan 2016-2017 BCB - Swalmen/Reuver:
Er is instemming bereikt over het formatieplan.
Noot
De voorzitter bedankt mevr. H. Reer voor het maken van het verslag.
3.

Mededelingen:
a. Leerlingengeleding van BC Broekhin Swalmen/Reuver
Naar aanleiding van de nieuw te bouwen locatie in Reuver, vraagt D. Meuwissen zich af of er misschien
ook mogelijkheden/ideeën zijn om te bouwen in Swalmen.
Leerlingengeleding van BC Broekhin Roermond
I. Spoor zegt dat de leerlingenraad naarstig op zoek is naar nieuwe leden; zij doet de PR binnen de
leerlingenraad. Vorig jaar waren er heel veel aanmeldingen, maar inmiddels heeft een aantal er ook weer
vanaf gezien.
b. Oudergeleding BC Broekhin Swalmen/Reuver
Geen opmerkingen.
Oudergeleding BC Broekhin Roermond
A. Berger meldt dat er waarschijnlijk een aspirant-lid geworven is voor de oudergeleding (er is een
aanmelding). Er zal een deadline worden gesteld aan de aanmeldingstermijn. J. Gijzen geeft aan dat er
vanuit de vrijeschool nog geen reactie gekomen is voor een kandidaatstelling. Z. Verjans reageert met de
opmerking dat er misschien een ouder (dhr. Van den Bergh) bereid is zich kandidaat te stellen.
c. (P)GMR: samenvatting door H. Dahmen die verslag doet van de laatste vergadering.
 De overgang van KEC naar OPDA - time-out voorziening voor leerlingen- is besproken. Gedurende
deze time-out kunnen de leerlingen werken aan 3 kernvakken gedurende korte periodes, waarbij
tevens de onderliggende problematiek wordt belicht.
 De GMR is akkoord met het voorgestelde begrotingsjaar 2017.
 De laag voorzitter Centrale Directie wordt per het nieuwe schooljaar uit de directielagen gehaald.
De locatiedirecteuren rapporteren dan direct aan het College van Bestuur.
 In de ontwikkelingen van de huisvesting van BC Broekhin Reuver is er sprake van vertraging in
verband met financiële problemen met de gemeente Beesel. In de gevolgde discussie hierover is de
voorzitter van het College van Bestuur van mening dat er overeenstemming kan worden bereikt.
O. Manusama repliceert dat de gemeenteraad van Beesel echter toch nog roet in het eten kan gooien;
er is sprake van gewisse tegenkrachten.
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Vervolg (P)GMR: samenvatting door H. Dahmen die verslag doet van de laatste vergadering
 Lyceum Schöndeln heeft voorzieningen op het oog om de lesruimte uit te kunnen breiden; de
gemeente gaat meebetalen aan de verbouwing van de school.
 De Mavo Roermond wordt per 01-08-18 opgeheven op de bestaande plek; ze zal worden verplaatst.
Mogelijke opties kunnen zijn: onderbrengen bij Lyceum Schöndeln of bij BC Broekhin.
J. Fasen en B. Martens hebben de opdracht gekregen om de mogelijke scenario’s door te nemen;
deze moeten nog ontwikkeld worden. Bij een principebesluit wordt dan bij Lyceum Schöndeln en
BC Broekhin de vraag neergelegd om de opties door te nemen.
 Bij het Connect College wordt een gedeelte van het gebouw gesloopt en een gedeelte zal gebruikt
gaan worden voor diverse activiteiten.
d. CD / LD
CD
B. Martens (per 01-08-17 met pensioen) geeft aan dat het voornemen er is dat de Centrale Directie wordt
afgebouwd; de functie van locatiedirecteuren wordt dan direct bij het College van Bestuur ondergebracht.
De beweegredenen zijn dat er veel beleid gevoerd wordt op schoolniveau (belangrijk wat er op scholen
speelt); daarbij is het relevant dat er geïnvesteerd wordt in het management op de scholen.
LD
 J. Gijzen meldt dat er onderzocht wordt om vraaggestuurd onderwijs toepasbaar te maken voor de 10e
t/m de 12e klas van de vrijeschool. Vóór 9 februari 2017 wil men hier een beeld van hebben. Er komt
een oriënterend onderzoek voor toepassing van het Agora-concept; dit wordt uitgevoerd door
Hans Passenier en Marcel Seelen. De intentie hierbij is een combinatie van de essentiële vrijeschoolelementen én het Agora-concept.
Z. Verjans zegt dat de 8e klas van de vrijeschool boeken krijgt; hiermee is men het niet eens. Tevens
zijn er volgens haar veel ouders die zich afvragen waar de hoge ouderbijdrage van € 450,- aan wordt
besteed.
J. Gijzen geeft aan dat men zoveel mogelijk het traditionele vrijeschool-concept wil handhaven voor de
7e t/m de 9e klas. Er worden extra taakuren en dus extra mankracht ingezet die uit de ouderbijdrage
bekostigd moeten worden.
 J. Gijzen meldt dat Wim Coolen momenteel kampt met ernstige gezondheidsklachten; hij zal voorlopig
vervangen worden door Marc Demandt, wiens functie als Teamleider bovenbouw VWO en lid MT
gedurende deze tijd ingevuld zal worden door Renée Geenen.
 J. Gijzen deelt mee dat er van 27 januari t/m 5 maart 2017 de expositie ‘Reflection by Broekhin’
plaatsvindt in het Cuypershuis in Roermond. I. Spoor voegt toe dat zij met haar klas ook aan deze
expositie deelneemt; zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.
4.

Schoolplan BC Broekhin-breed 2016-2019 – ter instemming
-

Missie en visie Bisschoppelijk College Broekhin

-

Beleid BC Broekhin (Roermond/Swalmen/Reuver)

Deze notitie is nog niet intern besproken binnen de PMR-geledingen van beide locaties.
Opnieuw agenderen voor de volgende MR-vergadering d.d. 20-02-17.
5.

Jaarplan 2016-2017 BC Broekhin-breed – ter instemming
Deze notitie is nog niet intern besproken binnen de PMR-geledingen van beide locaties.
Opnieuw agenderen voor de volgende MR-vergadering d.d. 20-02-17.
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6.

Invoering 3 Havo BC Broekhin Reuver – ter instemming
Dit agendapunt is uitvoerig beargumenteerd en bediscussieerd vanuit diverse standpunten en de geledingen.
Standpunten vanuit de PMR-geleding Roermond:
-

Het draagvlak is onvoldoende onderbouwd en fungeert als ‘tevredenheidsonderzoek’.

-

De bijlage ‘Draagvlak Havo 3 in Reuver’ wordt gezien als een rapportage vanuit de leerlingengroep,
de ouderpopulatie en schoolverlaters.

-

Men mist in het draagvlakonderzoek de onderbouwing betreffende de groeimogelijkheden, de potentie en
het te verwachten leerlingenaantal.

-

De mening is dat er een haalbaarheidsonderzoek nodig is.

-

In het financiële gedeelte mist men de onderbouwing; de bezoldiging is gebaseerd op een fictief aantal
leerlingen. De lasten worden niet beschreven.

-

Men wil een doorrekening zien van de baten; niet alleen geprojecteerd op basis van leerlingenaantal.

-

Er is geen inschatting gemaakt van de risico’s en hoe deze afgedekt worden.

-

Algeheel vraagt men zich af of het een haalbare kaart is aangezien de financiële doorrekening
baten/lasten en een reële inschatting ontbreekt.

-

Al met al vraagt men zich af of de invoering BCB-breed een goede zet zal zijn.

Standpunten vanuit de Directieleden (CD en LD):
-

BC Broekhin Swalmen/Reuver heeft vanuit het CvB een aantal strategische opdrachten meegekregen,
waaronder het vergroten van het leerlingenaantal. Hiertoe is door het College van Bestuur € 150.000,beschikbaar gesteld.

-

Er wordt een agressieve concurrentiestrategie door scholen uit Noord-Limburg ingezet; men moet hierop
anticiperen en reageren (bij OGVO in Venlo worden bijvoorbeeld al tegenacties gepresenteerd).

-

Uit strategisch oogpunt is het van groot belang dat 3 Havo in Reuver wordt gestart. Er bestaat een reële
kans dat anders de instandhouding van de locatie essentieel bedreigd wordt; vooralsnog wordt ervan uit
gegaan dat de winst voor Swalmen/Reuver ca. 20 leerlingen is. Er is derhalve sprake van groei.

-

De invoering van Havo 3 in Reuver levert een sterke concurrentiepositie in de regio op.

-

Belangrijk is dat de positie van de school versterkt moet worden en de essentie voor Reuver is om hier vol
op in te zetten.

-

Intentie is om op de Open Dag op BC Swalmen/Reuver op 25 januari a.s. de ouders te informeren over de
invoering van 3 Havo in Reuver.

-

Algeheel is men van mening dat de invoering een strategisch sterke zet is, waaraan behoefte is.
Genoemde argumenten zijn: de toch al moeilijke overstap voor leerlingen van h3 naar h4
(overstap onderbouw/bovenbouw) wordt extra bemoeilijkt door overstap naar een andere locatie.
Na afronding van de onderbouw havo in Reuver zou de overstap naar de bovenbouw alsnog
kunnen plaats vinden richting de scholen in Venlo, waarbij de betrokken leerlingen mogelijk hun
vrienden meenemen die normaal gesproken naar Roermond zouden gaan.

Standpunten vanuit de PMR-geleding Swalmen/Reuver en Oudergeleding Swalmen/Reuver:
-

Het is moeilijk om een goede en sluitende onderbouwing te krijgen; 100% garantie is er niet.

-

De versterking wordt gezien als noodzakelijk in het belang van de school.

-

Men deelt de standpunten van de Directie.

De conclusie van de discussie is dat er geen instemming wordt bereikt betreffende het voorstel van invoering 3
Havo in Reuver.
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Gezien de impasse van het moment besluit de voorzitter om, na de rondvraag, tot stemming over het voorstel over
te gaan.
De resterende agendapunten 7, 8 en 9 worden -met goedkeuring van het gremium- overgeheveld naar de volgende
vergadering.

7. Vakantierooster OOP 2017 BC Broekhin Roermond – ter instemming
Opnieuw agenderen voor de volgende MR-vergadering d.d. 20-02-17.
8. Vakantierooster OOP 2017 BC Broekhin Swalmen-Reuver – ter instemming
Opnieuw agenderen voor de volgende MR-vergadering d.d. 20-02-17.
9. Concept Begroting 2017 BCB Breed - ter advisering
Opnieuw agenderen voor de volgende MR-vergadering d.d. 20-02-17.
10. Rondvraag
 R. Zonneveld stelt vast dat er behoefte is aan meer eenduidigheid in beleid (zoals bevorderen integratie
van de 2 scholen).
 D. Meuwissen zegt dat het haar niet duidelijk is of de leerlinggeledingen ook reeds om 19.00 uur bij het
vooroverleg van de vergadering aanwezig kunnen zijn; dit wordt door de voorzitter bevestigd.
Stemming
Alvorens tot stemming over te gaan, verlaat de Directie (CD en LD) de vergaderruimte.
De uitslag van de stemming ‘Voor of tegen invoering 3 Havo in Reuver’ leert dat er tegen invoering van 3 Havo in
Reuver is gestemd.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.05 uur.
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