DEFINITIEF VERSLAG OVERLEGVERGADERING MR d.d. dinsdag 10 april 2018

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

A. Henckens, M. Hendrix, J. Willems, R. Zonneveld

Oudergeleding BC Broekhin Roermond

A. Berger, R. van den Bergh

Oudergeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

T. Metsemakers

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

D. Meuwissen

Locatiedirectie BC Broekhin Swalmen-Reuver

N. Theunissen

Locatiedirectie BC Broekhin Roermond

B. Martens

Notulist

A. Meevissen

Afwezig met bericht van kennisgeving:
Leerlingengeleding BC Broekhin Roermond

T. Beckers, E. Kassem

Locatiedirectie BC Broekhin Roermond

M. Demandt

Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond

O. Manusama

Afwezig zonder bericht van kennisgeving:
Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

1.

M. Lips

Opening
J. Graus, voorzitter van de MR, opent de vergadering en heet de leden welkom. De heer Ron Metsemakers
komt m.i.v. 29-5-2018 (eerstvolgende MR-overleg) de Oudergeleding van BC Broekhin Swalmen-Reuver
versterken.
Op 2-10-2018 vindt er een MR-cursus plaats. J. Graus zal inventariseren wie wil deelnemen en de namen
doorgeven.
J. Gijzen heeft een e-mail gestuurd waarin hij vermeldt dat hij uit ziet naar contact met de MR-leden. De
volgende vergadering zal hij als toehoorder aanwezig zijn.

2.

Concept verslag MR-overlegvergadering 28 februari 2018.
Blz. 2 – R. van den Bergh las over het afscheid van H. Passenier en was onaangenaam verrast. Tussen het
bestuur van de Vrijeschool en B. Martens heeft nog een overleg plaatsgevonden maar het was een voldongen
feit. 2 maanden lang werden docenten onvoldoende aangestuurd. De leerlingen waren de dupe hiervan en dit
mag niet meer gebeuren. B. Martens deelt mede dat een en ander naar vermogen opgevangen werd en het
veel energie kostte. M. v. Gent is inmiddels benoemd tot nieuwe teamleidster en H. Passenier heeft nog een
adviesrol. De directie is samen met de adviesraad bezig om een strategisch plan op te stellen dat t.z.t. aan de
MR zal worden voorgelegd.
De teamleidster voor de Vrijeschool is benoemd voor 0,6 FTE (was voorheen 0,8 FTE). Extra steun is echter
hard nodig, aldus R. van den Bergh.
R. Zonneveld deelt mede dat v.w.b. het TTO men met dezelfde discussie zit. Gezien de leerlingenaantallen (in
de krant) vraagt men zich af waarom er bezuinigd moet worden. Momenteel zitten we v.w.b. de nieuwe eerste
jaars leerlingen op de prognose.
De notulen worden akkoord bevonden.
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3.

Mededelingen
Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver – D. Meuwissen
De Leerlingengeleding had van het SWV een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst inzake Passend
Onderwijs. De leerlingen waren echter op het betreffende tijdstip verhinderd. Met de locatiedirecteur vindt nog
een gesprek plaats over de nieuwe school. Er vinden dit schooljaar nog 2 overleggen plaats. 24 mei staat er
een etentje gepland.
J. Derijk, die de leerlingen begeleidt, gaat met pensioen. Zijn plaats zal worden ingenomen door de heer
Benders of mevrouw M. Fuldauer.
Oudergeleding BC Broekhin Roermond – A. Berger
15 maart 2018 heeft er een overleg (m.b.t. keuze over MR-structuur) met het C(ollege) v(an) B(estuur)
plaatsgevonden (de communicatie was niet goed verlopen – de oudergeleding had geen uitnodiging
ontvangen). Er heeft nog geen terugkoppeling (uitgesteld tot 10-4-2018) vanuit het CvB plaatsgevonden.
B. Martens zal dit morgen meenemen in het overleg met het CvB. De MR-leden willen de huidige structuur
behouden.
(P)GMR – H. Dahmen
H. Dahmen geeft een samenvatting van de besproken punten tijdens het GMR-overleg d.d. 21-3-2018:

-

Advies werkgroep i.h.k.v. P(eriodiek) M(edisch) O(nderzoek) -> 1x per 3 jaar medewerkers onderzoek, 1x
een groot onderzoek (specifieke vragen), voor specifieke doelgroepen -> arbeidsdeskundig onderzoek.

-

AGORA heeft een vereniging opgericht, de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden -> doel: verdere
doorontwikkeling – wordt per 1-8-2018 aan PGMR voorgelegd.

-

Behoud van VMBO basis/kader in Roermond.

-

M.b.t. Hey heeft er een evaluatie plaats gevonden, de begroting is verdubbeld (20% van het budget gaat
naar Hey en 80% naar andere opleidingen).

-

LB/LC/LD – in april 2018 komt er een voorstel.

-

SOML heeft haar huidige beleid afgezet tegen de cao en bekeken welke besparingen gerealiseerd kunnen
worden.

-

Optimalisatie bedrijfsvoering – er zijn diverse werkgroepen geformeerd.

-

Memo m.b.t. vergoedingen bij gebruik van eigen laptop of bij aanschaf nieuwe laptop.

-

Dialoog over krimp -> gezamenlijke verantwoordelijkheid (wordt morgen voortgezet).

Sommige MR-leden vinden dat er alarmerend gedaan is over de daling van het leerlingenaantal, hetgeen
volgens hen achteraf niet urgent blijkt te zijn.
B. Martens deelt mede dat er op de daling (minder leerlingen op de basisscholen) geprognosticeerd is. Er zal
dus even goed op SOML-niveau bezuinigd moeten worden. Als het leerlingenaantal onder de prognose was
gebleven dan had er nog meer bezuinigd moeten worden.
Ook stromen er meer leerlingen (eindexamenkandidaten) uit dan er instromen.

Er zijn geen detacheringsmogelijkheden meer voor OOP, in tegenstelling tot hetgeen eerder vermeld werd.
J. Graus vraagt zich af wat de reden hiervan is en vindt dat hierover beter gecommuniceerd had moeten
worden. Wellicht was er geen aanbod, aldus N. Theunissen. Ook wordt als advies meegegeven dat men
beter niet in de krant kan communiceren over de detachering.

B. Martens informeert of er misschien een apart groepje geformeerd kan worden (bestaande uit de
locatiedirectie en MR-leden) dat zich specifiek met de financiën (begroting, informeren overige MR-leden,
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advies richting MR) gaat bezig houden. De leden van de PMR-en zullen dit binnen hun geleding bespreken.
De volgende MR-vergadering zal het punt op de agenda staan.

4.

Formatie 2018-2019 BC Broekhin Roermond – bezuinigingsvoorstel
De MR stemt in met het bezuinigingsvoorstel.

5.

Keuzeboomformulier BC Broekhin Roermond
De MR stemt in met het keuzeboomformulier.

6.

Formatie 2018-2019 BC Broekhin Swalmen-Reuver (korte samenvatting)
De prognose is bijgesteld. Er zijn 105 aanmeldingen en er is een dubbel locatie. Voor het Vakcollege is weinig
belangstelling. De locatie Reuver loopt beter. Er zijn 9 VMBO-aanmeldingen (geen Vakcollege) die voor de
locatie Swalmen kiezen (te duur). Met de ouders van deze leerlingen zal een gesprek plaatsvinden.
Er heeft een discussie over het koersplan plaatsgevonden en er zijn ideeën naar voren gekomen die verwerkt
worden. Het nieuwe schooljaar wordt een testjaar met onderwijskundige uitgangspunten (meer zorg in de
klas, Jenaplan). De discussie loopt parallel daaraan. De dubbele locatie begint in het nadeel te werken. Van
de personeelsleden die een tijdelijk dienstverband hebben, zal waarschijnlijk afscheid genomen moeten
worden. Er bestaat ook kans dat mensen die op een andere SOML-school een vast dienstverband hebben,
opgenomen moeten worden. T. Metsemakers uit zijn zorg over de toekomst van de locatie (waarborging
kwaliteit en continuïteit). Goede keuzes maken is belangrijk.
N. Theunissen erkent de problemen. De huidige onderwijswijsvorm (oud denken o.a. klassen opsplitsen bij
grote groepen) is niet meer betaalbaar. Er zullen andere keuzes gemaakt moeten maken en het onderwijs zal
anders georganiseerd moeten worden. Gesprekken op o.a. vaksectieniveau en Heidagen (hele personeel)
hebben al veel opgeleverd. Binnenkort zal de aanpak bekend zijn en wordt getoetst op betaalbaarheid. Er zal
met leerpleinen gewerkt worden (docent neemt leerlingen mee). 3 docenten op 75 leerlingen is b.v. een norm
die betaalbaar is.

7.

RIE-rapport, rapportbrief en plan van aanpak BC Broekhin Roermond
Het actieplan dat deel uit maakt van de RIE zal van tijd tot tijd worden aangepast. Bij 21 onderdelen staat als
streefdatum 30-3-2018 vermeld (datum is inmiddels gepasseerd). Echter is niet duidelijk of deze punten
afgehandeld zijn. In de kolom ‘status maatregel’ is niets ingevuld (indicatie van de voortgang van de
activiteiten). Bij punt 21 dient geen einddatum vermeld te worden daar wellicht in de toekomst lokalen kunnen
worden aangepast als de leerlingenaantallen verder gaan teruglopen. De MR stemt in met de procedure na
aanpassing van deze punten.
Er wordt geïnformeerd naar een actielijst v.w.b. punt 8. Er is een calamiteitenplan. R. van den Bergh vermeldt
dat er nog een plan en richtlijnen zouden komen v.w.b. het schoolkamp (VS). Bij activiteiten zijn ook BHV-ers
nodig. De schoolleiding weet ervan en is ermee bezig. J. Graus vermeldt dat taken en verantwoordelijkheden
beschreven moeten worden.
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8.

Rondvraag
B. Martens geeft de leerlingenaantallen door.

School

Begroot (leerlingenaantallen)

Gerealiseerd

MAVO Roermond

75

75

Lyc. Schöndeln

197

195

Niekée/Agora

108

121

BCB Roermond

299

300

BCB Swalmen-Reuver

110

105

CCE

265

260

SSU, Horn

227

238

SSU, Heythuysen

100

144

Totaal

1381

1438

Vorig schooljaar

1451

1426

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
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