DEFINITIEF VERSLAG OVERLEGVERGADERING MR d.d. maandag 20 februari 2017

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

J. Willems, O. Manusama, R. Zonneveld

Oudergeleding BCB Swalmen-Reuver

M. Metsemakers

Oudergeleding BCB Roermond

A. Berger

Leerlingengeleding BCB Swalmen-Reuver

D. Meuwissen, M. Lips

Locatiedirecteur BCB Swalmen-Reuver

M. Janssen

Locatiedirecteur BCB Roermond

J. Gijzen

Centrale Directie BC Broekhin

B. Martens

Notulist

H. Reer

Afwezig met bericht van kennisgeving:
K. Keppers, Oudergeleding BCB Swalmen-Reuver
A. Henckens, Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond
Z. Verjans, I. Spoor, Leerlingengeleding BCB Roermond

1.

Opening
J. Graus (voorzitter) opent de vergadering en heet allen welkom.
De heer Graus heet de heer Van de Bergh welkom. De heer Van de Bergh is toegetreden tot de
vertegenwoordiging van de vrijeschoolafdeling binnen de Ouderraad Roermond. Er volgt een korte
voorstelronde.

2.

Concept verslag MR-overlegvergadering 24 januari 2017
Blz. 1 – punt 2. Formulier beoordelingsgesprek LB docent Swalmen-Reuver
Wijziging:

O. Manusama voegt toe dat er vanuit Soml nog nieuwe formulieren zouden komen.

Blz. 3

Invoering 3 Havo BC Broekhin Reuver – ter instemming
Al met al vraagt men zich af of de invoering BCB-breed een goede zet zal zijn.

Aanvulling: 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.
3.

Mededelingen:
a. Leerlingengeleding: Geen opmerkingen
b. Oudergeleding: De heer Berger maakt melding van een nieuwe uitgave van de WMS. De bevoegdheden
van de MR zijn uitgebreid. Onderwerp wordt geagendeerd tijdens een volgende vergadering. De heer
Berger maakt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Na MR-bespreking overwegen of een
cursus zinvol is.
c. (P)GMR: Geen opmerkingen.
d. CD: Geen opmerkingen.
e. Locatiedirecteur Swalmen/Reuver: De Open Dag heeft, met name in Reuver, een significant groter aantal
bezoekers ‘(104 bezoekers in 2016 / 192 bezoekers in 2017getrokken. Opvallend was de terugkerende
vraag: ‘Wat onderscheidt deze school van andere scholen.’
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4/5 Vakantierooster OOP BCB Swalmen/Reuver- en Vakantierooster OOP BCB Roermond
Beide roosters zijn niet besproken op locatieniveau. Het vakantierooster van S/R is ingrijpend gewijzigd.
Bovendien is er geen bepaling opgenomen m.b.t. compensatie van de ‘verplichte vrije dagen’. De MR is van
mening dat er een evaluatie van de oude regeling plaats had moeten vinden. De p-MR dient de belangen van
het OOP te behartigen. Verzoek aan p-MR S/R om e.e.a. te bespreken met de (OOP-) achterban en de LD.
Opnieuw agenderen voor de volgende MR-vergadering d.d. 20-04-17.
6.

Kwartaalrapportage t/m december 2016 BCB Roermond, ter informatie

7.

Kwartaalrapportage t/m december 2016 BCB Swalmen-Reuver, ter informatie
De rapportages worden op locatieniveau besproken.

8.

Concept begroting BC Broekhin Breed
De begroting is niet op locatieniveau besproken.
De MR maakt zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van 2,4 fte (vrijeschoolafdeling)
en 2.0 fte (regulier) in Roermond. De functie van de CD is daarin niet meegenomen en er moeten een aantal
taken door de locatiedirecties overgenomen worden. De heer Van de Bergh informeert of het voornemen voor
invoering van Agora, niet voldoende aanknopingspunten biedt voor het CvB voor aanpassing van de
bezuiningsdoelstelling binnen de vrijeschoolafdeling. Ook de effecten van introductie van 3 havo in Reuver is
niet in de berekeningen mee genomen. Er ontstaat ter vergadering verwarring omtrent een aantal cijfermatige
onduidelijkheden en informatieverschillen. De heer Gijzen geeft aan dat een begroting altijd een
momentopname weer geeft. De realiteit is continu in beweging. De begroting wordt op locatieniveau
besproken. De vergadering besluit geen gebruik te maken van het adviesrecht en het advies uit te stellen.

9.

Schoolplan BC Broekhin breed 2016-2019 - ter instemming
- Missie/visie BC Broekhin breed – ter instemming
- Beleid BC Broekhin breed – ter instemming
De CD benadrukt dat de invulling en uitvoering van dit schoolplan continu bewaakt en getoetst dient te
worden. Tussentijdse suggesties ter verbetering blijven welkom. De vergadering stemt in met de aangeleverde
informatie.

10. Jaarplan 2016-2017 BC Broekhin breed
Het jaarplan is redelijk beperkt omdat de verschillende locaties relatief weinig gemeenschappelijkheden
hebben. De notitie behoeft geen verdere uitleg en de vergadering stemt in met het Jaarplan 2016-2017.
11. Invoering 3 havo in Reuver (extra agendapunt)
De heer Manusama spreekt zijn teleurstelling uit over de aangeleverde informatie. In een eerder gesprek met
het CvB werd toegezegd dat onderliggende informatie m.b.t. de haalbaarheid, in relatie tot mogelijke
consequenties, gemakkelijk ‘op te lepelen’ zou zijn. De aangeleverde informatie voldoet niet aan deze
uitspraak. Met name de gele alinea ‘Onbekend is hoe groot de onderverdeling naar schoolsoort is’. Van een
deel van de 177 OGVO leerlingen is het aannemelijk dat deze voor BC Broekhin zou hebben gekozen op het
moment dat hier een vmbo-t/havo stroom zou zijn’, roept wrevel op.
De CD geeft aan dat deze cijfers gebaseerd zijn op een onderzoek door de RO-groep, meer informatie is er
niet. De heer Manusama dringt aan op een aanvullend onderwijskundig onderzoek, een uitgebreide toelichting
op de exploitatiebegroting en een gedegen haalbaarheidsonderzoek.
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Dit onderwerp wordt op locatieniveau besproken en geagendeerd tijdens een bijeenkomst op 13
maart, om 19.30 uur, locatie Swalmen. Geïnteresseerde MR-leden en M. Lichtleitner zullen aanwezig
zijn.
12. Rondvraag.
- R. Zonneveld geeft aan de sfeer waarin gediscussieerd wordt, niet prettig te vinden. Hij vraagt aandacht
voor de wijze waarop gecommuniceerd wordt.
- A. Berger geeft aan er geen moeite mee te hebben om de MR-vergaderingen afwisselend in Roermond –
of in Swalmen/Reuver te bezoeken.
- De heer Willems geeft aan dat hij een voorkeur heeft voor de vergaderlocatie Roermond, aangezien hij het
woon-werk verkeer met openbaar vervoer doet.
- De heer Van den Berg informeert naar de acties n.a.v. de tegenvallende examenresultaten. De heer
Gijzen erkent dat de resultaten onder druk staan door o.m. de verzwaarde eindexameneisen, maar ook
doordat BC Broekhin bij uitstek een school is die leerlingen kansen biedt. De resultaten zijn geanalyseerd
en zijn uitvoerig besproken met de sectievoorzitters.
- De heer Van den Bergh informeert tevens naar de uitkomst en acties n.a.v. de enquêtes van leerlingen en
ouders. De heer Gijzen laat weten dat er binnen de OR een werkgroep is samengesteld die hiermee aan
de slag gaat.
Besluitenoverzicht
4.

Vakantierooster OOP BCB Swalmen-Reuver (in uw bezit – zie stukken van MR-overleg d.d. 24-1-2017) – ter
instemming. Opnieuw Agenderen 20-4-2017

5.

Vakantierooster OOP BCB Roermond (in uw bezit – zie stukken van MR-overleg d.d. 24-1-2017)– ter
instemming. Opnieuw Agenderen 20-4-2017

6.

Kwartaalrapportage t/m december 2016 BCB Roermond (bijgevoegd) – ter informatie. Akkoord.

7.

Kwartaalrapportage t/m december 2016 BCB Swalmen-Reuver (bijgevoegd) – ter informatie. Akkoord.

8.

Concept begroting 2017 BCB breed – (in uw bezit – zie stukken van MR-overleg d.d. 24-1-2017) – ter
advisering. Uitgesteld advies.

9.

Schoolplan BC Broekhin breed 2016-2019 (bijgevoegd) - ter instemming. Akkoord.
- Missie/visie BC Broekhin breed – ter instemming. Akkoord.
- Beleid BC Broekhin (Roermond-Swalmen/Reuver). Akkoord.

10. Jaarplan 2016-2017 BC Broekhin breed (bijgevoegd – ter instemming) Akkoord.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.05 uur.
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