DEFINITIEF VERSLAG OVERLEGVERGADERING MR d.d. donderdag 26 oktober 2017

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

A. Henckens, O. Manusama

Oudergeleding BC Broekhin Roermond

A. Berger, R. van den Bergh

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

D. Meuwissen

Locatiedirectie BC Broekhin Swalmen-Reuver

B. Martens, L. Peters

Locatiedirecteur BC Broekhin Roermond

J. Gijzen

Notulist

A. Meevissen

Afwezig met bericht van kennisgeving:
Oudergeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

T. Metsemakers

Personeelsgeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver E. Verhagen
Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond

J. Willems, R. Zonneveld

Afwezig zonder bericht van kennisgeving:
Leerlingengeleding BC Broekhin Roermond

Z. Verjans, I. Spoor

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

M. Lips

1.

Opening
J. Graus heet de aanwezigen welkom. Hij informeert of er, behalve hem, geïnteresseerden zijn voor het MRvoorzitterschap. Dat is niet het geval. J. Graus zet derhalve het voorzitterschap voort. Er volgt een
voorstelrondje.

2.

Concept verslag MR-overlegvergadering 26 juni 2017
Blz. 1 – punt 2.
Protocollen – J. Graus verzoekt om op maat toegesneden protocollen. Begeleiders van excursies/reizen
moeten weten wat er van hen wordt verwacht (ook namen van verantwoordelijke mensen in protocol
opnemen). Op dit moment wordt wel al een calamiteitenplan (afkomstig van BCB Roermond) bij reizen
gehanteerd. De protocollen (BC Broekhin Swalmen-Reuver) zullen alsnog volgen (in november 2017 nog niet
te verwezenlijken). Op BC Broekhin Roermond is men hiermee bezig. SOML heeft handreikingen gegeven.
Blz. 2 – Mededelingen – 3c – A. Berger - Het huishoudelijk reglement is inmiddels achterhaald. Voor het
Ouderpanel van BC Broekhin Roermond hebben zich 66 personen aangemeld.
Blz. 2 – punt 8 – Voorstel aanpassing PTA-structuur havo en vwo BCB Roermond. Vormt geen
agendapunt meer. Alleen beleidswijzigingen in de PTA-structuur dienen aan de PMR/MR voorgelegd te
worden.
Blz. 3 – In september heeft er een vergadering met de Ouderraad van BCB Swalmen-Reuver
plaatsgevonden. Er waren geen ouders die tevens in de MR zitting wilden nemen (i.p.v. de heer Keppers).
L. Peters zal het thema in het eerstvolgende overleg wederom aankaarten.
H. Cleven was dit jaar aftredend lid binnen de (P)MR-geleding BCB Swalmen-Reuver. Zij heeft zich
vervolgens wederom voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld en is herkozen.
De notulen worden akkoord bevonden.
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3.

Mededelingen:
a. Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver – D. Meuwissen:
Leerlingen willen dit schooljaar gaan schaatsen.
Leerlingen mogen bij de kluisjes te zitten.
b. Oudergeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver - afwezig
c. Oudergeleding BC Broekhin Roermond – R. v.d. Bergh is geschrokken van het meubilair (te divers)
in de lokalen van de Vrijeschool (zou onrustige uitwerking hebben). J. Gijzen deelt mede dat er reeds een
plan is ingediend en dat de inrichting aangepast zal worden.
d. (P)GMR – H. Dahmen :
Tijdens het (P)GMR-overleg d.d. 9-10-2017 zijn o.a. de volgende punten aan de orde gekomen:
ICT inkoopcoöperatie , optimaliseren bedrijfsvoering (Orgfit), afschrijving, scholingsbudget BCB, nieuwe
taakverdeling College van Bestuur (T. Rikken/P. Slegers), veranderde managementstructuur (gevolgen
voor de MR nog niet bekend), de Werkplaats (gesubsidieerd). H. Dahmen vraagt zich af waarom BC
Broekhin geen subsidieaanvrage indient. De reden is dat het indienen van een aanvrage veel werk met
zich meebrengt en er op dit moment op BCB Swalmen-Reuver andere belangrijke dingen gedaan moeten
worden, aldus B. Martens. Op BCB Roermond heeft men naar de inhoud gekeken (niet aanwezig).
e. De directie van BCB Roermond oriënteert zich momenteel op herinrichting van de OOP-werkzaamheden.
Voor H. Groenendijk (financiën) is geen vervanger meer benoemd. R. Wijler (medewerker stafdienst)
neemt zijn taken nu deels waar. Op dit moment wordt de inkooporganisatie bekeken.
f.

B. Martens (directie BCB Swalmen-Reuver) is druk bezig met de tekeningen voor de nieuwbouw. Op
15-11-2017 is de deadline (ontwerp). In de nieuwbouw zal conform de SOML-visie zelfstandig
werken/leren plaatsvinden. In het restaurant zullen ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken.
Er vinden nog gesprekken plaats met de zorgpartners en de bibliotheek.

3a

Benoemen nieuwe locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen-Reuver
J. Graus - De MR-geleding had adviesrecht in dezen (gebaseerd op de procedure die doorlopen is ->
vacature uitgezet, uit sollicitanten 4 personen gekozen, waarvan er 1 afviel). Met de overige 3 mensen is een
gesprek gevoerd waarna uiteindelijk de beste persoon overbleef. De BAC adviseert de benoeming. Voor de
Zomervakantie heeft men de vacature eerst binnen de SOML-scholen uitgezet. Aangezien het niet lukte om
de vacature op deze manier in te vullen, is men extern gaan werven. Ook vanuit de ‘kweekvijver’ van SOML
hebben zich geen kandidaten gemeld hetgeen de voorzitter van de MR bevreemdt.

4.

Formatie 2017-2018 BC Broekhin Roermond
Er heeft een constructief traject plaatsgevonden waarover de PMR tevreden was. Na dit jaar zal e.e.a.
vanwege te krappe ruimte niet meer lukken. Er wordt nog geïnformeerd naar de plusregeling / persoonlijk
arrangement. In sommige gevallen maakten mensen, vanwege persoonlijke omstandigheden, gebruik van het
persoonlijk arrangement. Personeelsleden zijn vrij om de Stafdienst persoonlijk te benaderen voor een
oriënterend gesprek.
De formatie 2017-2018 wordt akkoord bevonden.

5.

Jaaragenda 2017-2018 BC Broekhin Roermond versie 2_6
De Jaaragenda wordt akkoord bevonden. Wijzigingen die plaatsvinden worden vooraf aan de PMR
voorgelegd.

6.

Schoolgids 2017-2018 BC Broekhin Roermond
De schoolgids 2017-2018 wordt akkoord bevonden.
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7.

Scholingsplan 2017-2018 BC Broekhin Roermond
Het Scholingsplan 2017-2018 wordt akkoord bevonden.

8.

Schoolplan BC Broekhin Roermond 2017-2021
Het Schoolplan 2017-2021 wordt akkoord bevonden.

9.

Voortzetting pilot 4 VWO BC Broekhin Roermond in schooljaar 2017-2018
De Pilot is het 1e jaar gedeeltelijk aangepast en wordt voor 4 VWO goedgekeurd. Een en ander was voor de
docenten een hoge belasting.
Verzoek om in het vijfde leerjaar (VWO) naast de te noteren cijfers, een kolom aan Magister toe te
mogen voegen waarin vakdocent zijn feedback noteert, wordt niet akkoord bevonden.

10. Rekenbeleid 2016-2018 BC Broekhin Swalmen-Reuver
De notitie is nog niet intern met de PMR besproken en komt de volgende keer terug op de agenda.
11. Klassengrootte BC Broekhin Swalmen-Reuver
Na de vakantie waren er overvolle klassen waardoor werkzaamheden onder druk kwamen te staan. Met de
directie heeft er op persoonlijk initiatief een gesprek plaatsgevonden waaruit naar voren kwam dat er geen
geld was om de groepen te splitsen. Vervolgens heeft er een constructief gesprek met P. Slegers (CvB)
plaatsgevonden waarin diverse suggesties zijn gedaan (financiële aanvrage indienen bij SWV, bekijken of er
taken voorlopig geparkeerd kunnen worden waardoor er mensen vrij komen die bij de grote groepen kunnen
assisteren). Er komt geen financiering vanuit SOML. Over 3 weken vindt er een terugkoppeling plaats met het
CvB. De directie van BCB Swalmen-Reuver zal de ouders (via een e-mailbericht) uitnodigen voor een
bijeenkomst volgende week (met teamleiders afstemmen).
12. Concept MR-vergaderplanning (1e versie) 2017-2018
De MR-vergaderplanning wordt akkoord bevonden. In de loop van het jaar kunnen er nog wijzigingen
plaatsvinden.
13. Nieuw MR-reglement BC Broekhin breed
Het bijgevoegde document betreft een voorbeeld reglement. Er dient dit jaar een nieuw reglement opgezet te
worden. Het voorgaande MR-reglement fungeert sinds 2012. De diverse geledingen zullen zich hier samen
over buigen.
14. Rekenbeleidsplan BC Broekhin Swalmen-Reuver vervalt - (staat abusievelijk 2x op agenda vermeld – zie
agendapunt 10).
15. Rondvraag
Bij het Schoolplan 2017-2021 BC Broekhin Roermond komt t.z.t nog een deelplan met concrete activiteiten.
16. Sluiting om 20.50 uur.
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