DEFINITIEF VERSLAG OVERLEGVERGADERING MR d.d. donderdag 14 december 2017
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1.

Opening
J. Graus heet de aanwezigen welkom. Hij merkt op dat de leerlingen die zitting nemen in de
leerlingengeleding van BC Broekhin Roermond wederom niet aanwezig zijn. Op BC Broekhin Roermond is
inmiddels een nieuwe leerlingenraad samengesteld. J. Gijzen heeft de leerlingen over de leerlingengeleding
geïnformeerd.

2.

Concept verslag MR-overlegvergadering 26 oktober 2017
Blz. 1 - Punt 2: Concept verslag MR-overlegvergadering 26 juni 2017
L. Peters deelt mede dat er een geïnteresseerde ouder is, die wel zitting wil nemen in de Oudergeleding van
de MR. Zodra er toezegging heeft plaatsgevonden, zal L. Peters de adresgegevens doorgeven aan
A. Meevissen.
Blz. 3 – punt 11 – Klassengrootte BC Broekhin Swalmen-Reuver
Er heeft een constructieve ouderavond (20 ouders) plaatsgevonden. In november is er eveneens een
bijeenkomst geweest. De directie heeft de zorgen van de ouders aangehoord. Inmiddels is er met de
docenten gesproken en verslag gedaan. Uitval van de aardrijkskundelessen, die niet ingevuld worden, baart
de ouders zorgen. Door de directie is toegezegd dat de leerstof voor het einde van het schooljaar behandeld
is. Het laten vallen van een vak moet passen binnen de beroeps- en profielkeuze. De Kerstrapportage wordt
afgewacht en bekeken. 3 ouders maken zich veel zorgen. Met deze mensen zal nog een apart gesprek
plaatsvinden. J. Graus leest het ingezonden e-mailbericht van T. Metsemakers voor. De directie zal hierover
met T. Metsemakers in gesprek gaan. Op de locatie BC Broekhin Swalmen is er geen limiet voor de
klassengrootte. De PMR-leden vinden het welzijn van de docenten heel belangrijk en uiten hun zorg.
Ze voelen zich niet gesteund door de directie. Ze hebben reeds eerder andere suggesties gedaan waar echter
niets mee gedaan is. Het volgende schooljaar dient e.e.a. voorkomen te worden en tijdig gecommuniceerd te
worden. De PMR zal meegenomen worden in de keuzes.
De notulen worden akkoord bevonden.

1

3.

Mededelingen
Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver – D. Meuwissen
Binnen de Leerlingenraad heeft men de tekening van de nieuwe locatie te Reuver ingezien en besproken.
Leerlingen gaan op de laatste dag voor de Kerstvakantie wandelen i.p.v. schaatsen. De catering wordt nu
opgepakt door mensen van het Vakcollege.
Oudergeleding BC Broekhin Roermond – R. van den Bergh
De ouders zijn blij met de vooruitgang binnen de Vrijeschool afdeling. Toch is men er nog lang niet.
R. van den Bergh hoopt dat SOML voldoende middelen kan vrijmaken om groei mogelijk te maken (punt van
zorg). Er is maar op een paar plaatsen een Vrijeschool voor VO. Wellicht is het voor SOML interessant om in
Roermond continu een goede kwalitatieve Vrije school in stand te houden. Door de TL van de Vrijeschool
afdeling en de directie zal naar subsidiemogelijkheden bij de Provincie gekeken worden.
(P)GMR – H. Dahmen
Op 6 december was er een vergadering met het bestuur. De begroting 2018-2022 werd besproken (krimp van
leerlingen gaat sneller dan voorzien). Gekeken wordt naar detacheringsmogelijkheden en/of opname van
keuzepensioen en buitengewoon verlof. De directies van de scholen dienen voor januari 2018 een proforma
lessenverdeling in te leveren. Er heeft een voorlichtingsbijeenkomst m.b.t. het lerarenregister plaats gevonden
(2e stap -> dialoog, 3e stap -> kader, 4e stap -> school specifieke invulling).
1-8-2018 dient alle informatie aangeleverd te zijn en 1-8-2019 wordt van start gegaan. SOML wil een VAVOpilot starten (voorheen was de VAVO ondergebracht bij Gilde Opleidingen). Daarvoor moeten ze wel
gecertificeerd zijn.

4.

Rekenbeleidsplan BC Broekhin Swalmen-Reuver
Het rekenbeleidsplan wordt goedgekeurd. De PMR heeft wel nog een paar kanttekeningen.
Er wordt zich afgevraagd of basisscholen wel voldoende beeld hebben van de diverse vervolgafdelingen op
de school voor VO (nivo’s leerlingen sluiten vaak niet aan op de vervolgopleiding). Ouders van
basisschoolleerlingen weten vaak de verschillen niet tussen de BB- en KB-leerweg. De directie deelt daarop
mede dat er regelmatig PO-/VO-overleggen plaats vinden en voorlichtingen op de basisscholen worden
verzorgd.

5.

Beleidsplan Internationalisering 2017-2020 BC Broekhin Roermond
Het beleidsplan Internationalisering 2017-2020 van BC Broekhin Roermond wordt goedgekeurd. Wel
dient er nog in opgenomen te worden dat het plan na één jaar geëvalueerd wordt.
De compensatieregeling zal eerder geëvalueerd worden.

6.

Begroting 2018 BC Broekhin
De begroting ligt ter goedkeuring bij de Raad van Toezicht. Er zijn berekeningen uitgevoerd met 3
verschillende scenario’s. Bezuinigingen/alternatieven zullen de locatiedirecteuren met de PMR bespreken.

7.

Missie/visie BC Broekhin Swalmen-Reuver
Er wordt geen missie of visie erkend. B. Martens deelt mede dat het visiedocument de uitgangspunten
verwoordt, die vervolgens in een beleidsagenda (nieuwe schoolplan) vertaald moeten worden. Het is een
begin en tevens een startpunt voor N. Theunissen (nieuwe locatiedirecteur). Iedereen wordt gevraagd om
over de vragen en discussiepunten na te denken.

8.

Stand van zaken m.b.t. nieuw MR-reglement BC Broekhin breed
De MR is door het College van Bestuur van SOML uitgenodigd voor een gesprek m.b.t. aanpassing van de
managementstructuur. Wellicht dat dit deze aanpassing ook in relatie staat met de MR-structuur. Dat is echter
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nog niet duidelijk. De voorzitter van de MR wacht dit gesprek af alvorens verdere stappen te ondernemen.

9.

Jaarverslag MR 2016-2017
Het Jaarverslag MR BC Broekhin breed wordt goedgekeurd.

10. Vakantiekalender 2018 OOP BCB Swalmen-Reuver
De vakantiekalender 2018 van BCB Swalmen-Reuver wordt goedgekeurd, echter onder restrictie. De
vakantiekalender is identiek aan de kalender van de locatie Roermond. Op de locatie Roermond zal er nog
een gesprek met de PMR plaatsvinden. OOP-ers mogen qua uren niet in de problemen komen doordat ze
verplicht verlof moeten opnemen. De locatiedirectie van BC Broekhin Swalmen-Reuver deelt mede dat er tot
nu toe op hun locatie geen problemen zijn ontstaan en er goede afspraken met de mensen worden gemaakt.
Mocht er zich wel een probleem voordoen dan zal naar een oplossing gezocht worden.

11. Rondvraag
J. Graus verwijst naar een e-mailbericht van T. Metsemakers waarin betreffende adviseert om ook de ouders
en leerlingen in de missie en visie van BC Broekhin Swalmen-Reuver mee te nemen. L. Peters deelt mede dat
de Ouderraad hier al bij betrokken wordt (een ingepland overleg is door de Ouderraad verschoven).

12. Sluiting
J. Graus sluit de vergadering om 20.55 uur.
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