DEFINITIEF VERSLAG OVERLEGVERGADERING MR D.D. 21 MAART 2016 (I.P.V. 17-2-2016)

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

O. Manusama. J. Willems

Oudergeleding BCB Roermond

A. Berger, R. Boom

Oudergeleding BCB Swalmen-Reuver

M. Metsemakers

Locatiedirecteur BCB Swalmen-Reuver

M. Janssen

Locatiedirecteur BCB Roermond

J. Gijzen

Centrale Directie BCB

A. Martens (voorzitter)

Notulist:

A. Meevissen

Afwezig met bericht van kennisgeving:
Leerlingengeleding BCB Swalmen-Reuver

D. Mennen

Personeelsgeleding BCB Roermond

A. Henckens

Afwezig zonder bericht van kennisgeving:
Leerlingengeleding BCB Roermond

1.

S. Latic, W. Pronk

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de heren A. Berger en R. Boom (nieuwe leden Oudergeleding
BCB Roermond) en M. Metsemakers (BCB Swalmen-Reuver) van harte welkom. Er wordt een minuut stilte in
acht genomen, ter nagedachtenis aan Paul Ramakers (voormalig OMR- en GMR-lid), die tijdens zijn
lidmaatschap een stempel op de MR-overleggen heeft gedrukt.

2.

Concept verslag MR-overlegvergadering 14 december 2015
Op BC Broekhin Swalmen-Reuver is de ouderraad inmiddels aangevuld met de heer en mevrouw Keppers.
Een van beiden zal zitting nemen in de MR. Daarnaast heeft nog een ouder interesse getoond. De
oudergeleding is daardoor binnenkort weer op sterkte. Uitnodigingen voor MR-overleg verlopen via
A. Meevissen of J. Graus.
De Inspectieverslagen van BCB Roermond (Vrijeschool) en BCB Swalmen-Reuver zullen tijdens het
eerstvolgende MR-overleg informatief worden ingebracht.
De website van BCB Roermond is inmiddels up to date bijgewerkt.
Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen:
Leerlingengeleding van BC Broekhin Swalmen/Reuver - afwezig.
Leerlingengeleding van BC Broekhin Roermond – afwezig.
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Oudergeleding BCB Roermond
Oudergeleding BCB Swalmen/Reuver
Locatiedirectie BCB Swalmen-Reuver:
M. Janssen vermeldt dat op 25-2-2016 een speeddate (5 minuten Interviews) heeft plaatsgevonden, die
succesvol is verlopen. Volgende week donderdag wordt door een theatergroep de voorstelling ‘Doe gewoon
normaal’ verzorgd. De ouderraad van BCB Swalmen-Reuver is verdriedubbeld en bestaat inmiddels uit 11
personen.
(P)GMR
H. Dahmen verwijst naar de schriftelijk verstrekte informatie m.b.t. het CvB-/GMR-overleg d.d. 25-1-2016
(strategische huisvesting, opvang vluchtelingen, seniorenbeleid, terugkoppeling Inspectie, vakantieregeling,
cameratoezicht, medicijnverstrekking, sponsorbeleid) .
Het thema cameratoezicht zal het eerstvolgende MR-overleg op de agenda gezet worden.
CD
Transitieplan – Doorzetten werkgroep doorontwikkeling. Voor 1 april wordt de nieuwe cao verwacht.
Locatiedirectie BC Broekhin Roermond – J. Gijzen
Vrijeschool: Afgelopen maanden is een traject in gang gezet waarin bekeken werd hoe vorm kon worden
gegeven aan een 10e t/m 12e klas. Er waren diverse scenario’s waarvan 1 scenario binnen de schoolleiding
de voorkeur kreeg. Momenteel is men bezig met het uitwerken van een plan van aanpak. Er hebben (ouder)
informatieavonden plaats gevonden, die soms tumultueus verliepen. Ouders spraken hun zorgen uit en
vroegen zich af of het Vrijeschool gehalte nog wel herkenbaar bleef. Men verwacht de Vrijeschool t/m de 12e
klas te kunnen voortzetten. De wijze waarop vormt echter een discussiepunt. De locatiedirectie zal bekijken
wat haalbaar is. De VVML speelt een belangrijke rol in dezen. Er heeft intensief overleg plaatsgevonden.
Vandaag is nog een laatste overleg. Momenteel wordt voor wat betreft de 10e klas gekeken naar haalbaarheid
van een lesrooster, personele kosten en alle aspecten die daarmee samenhangen. Het is een ingewikkeld
proces. A.s. woensdag vindt er een gesprek plaats met het CvB. De locatiedirectie verwacht binnen nu en 2
weken uitsluitsel te kunnen geven.
De PMR is over de gang van zaken geïnformeerd en wordt regelmatig op de hoogte gebracht. Ook personele
consequenties en gevolgen voor het reguliere onderwijs dienen van te voren met hen besproken te worden.
De leden zullen voor de eigen beeldvorming, ook een bezoek aan Vrije scholen brengen. Voor de uitvoering
van het Vrijeschoolplan is instemming van de PMR-nodig. Het uitwerken van het rooster kan eerst in juni
plaatsvinden. Voor de Meivakantie zal het uitwerkplan echter in hoofdlijnen bekend zijn.
R. Boom spreekt uit dat er onder de ouders enorme onrust is. Ze hebben het idee dat het 5 voor 12 is. Veel
informatie gaat alle kanten op. Het voortbestaan van de Vrijeschool dreigt in gevaar te komen. Een aantal
ouders heeft al beslist om hun kind het komende schooljaar naar een andere school te sturen. Voor het
gevoel van de ouders is alles te laat op gang gekomen. Er is nog geen beslissing genomen (impasse). Het
VVML heeft een bestuurlijk adviseur in de arm genomen en heeft vanochtend met SOML rondom de tafel
gezeten. J. Gijzen deelt mede dat er een verschil is tussen kunnen en willen. Er ligt een scenario voor dat
door BC Broekhin gedragen wordt en waarvan de consequenties worden bekeken. Vervolgens zal het aan de
ouders worden voorgelegd. Het lukt nu nog niet om duidelijkheid te verschaffen. R. Boom vindt de volgende 3
punten belangrijk: periode-onderwijs, vaste mentor en zoveel mogelijk vakken in heterogene groepen.
In het scenario dat de locatiedirectie voor ogen heeft wordt les 1 en 2 periode-onderwijs aangeboden.
Vervolgens volgen de leerlingen lessen binnen de reguliere groepen (VMBO of HAVO of VWO) en op het
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einde van de dag worden binnen een heterogene setting de kunstzinnige vakken aangeboden.
J. Gijzen deelt mede dat er 2 bewegingen moeten komen, men heeft elkaar nodig. Het doel is om
vrijeschoolonderwijs t/m de 12e klas voort te zetten in een voor ieder leerjaar aangepaste vorm. Les geven
aan een heterogene groep (TL/HAVO/VWO) van 33 leerlingen is niet mogelijk. O. Manusama, die in de
bovenbouw lesgeeft, beaamt dit. De VVML is er voorstander van om alle leerlingen in het 10e leerjaar aan
een TL-examen te laten deelnemen, vervolgens aan het HAVO- en daarna aan het VWO-examen. Dat is
echter geen goed idee aangezien VWO-leerlingen te weinig worden uitgedaagd. Op dit moment vindt de
uitwerking van het scenario plaats en voor de Meivakantie zal er meer duidelijkheid zijn.
De locatiedirectie is ook bezig om de lesuitval op de Vrijeschool terug te brengen.
4.

Schoolgids 2015-2016 BC Broekhin Roermond
Een en ander is met Paul zaliger doorgesproken.
De oudergeleding van de MR stemt in met de wijzigingen. De schoolgids wordt akkoord bevonden.

5.

Beleidsplan 2015 BC Broekhin Roermond.
Mosterd na de maaltijd.
De MR stemt in met het Beleidsplan 2015.

6.

Scholingsjaarplan 2015 BC Broekhin Swalmen-Reuver
De MR stemt in met het Scholingsjaarplan.

7.

Kwartaalrapportage (Beleidsplan 2015) december 2015 BC Broekhin Swalmen-Reuver – ter informatie

8.

Mentoruur MH1 en MH2 BC Broekhin Swalmen-Reuver
De MR stemt in met het voorstel.

9.

Vakantierooster OOP 2016 BCB Swalmen-Reuver
De MR stemt in met het vakantierooster.

10. Vakantierooster
De MR stemt in met het vakantierooster.
11. ARBO-plan van aanpak 2016-2017 (stand van zaken).
Voor beide BCB-locaties heeft de RIE plaatsgevonden. Het plan van aanpak v.w.b. BCB Roermond ligt
inmiddels voor en zal het volgende MR-overleg ter instemming aangeboden worden. Op BCB SwalmenReuver zijn een aantal zaken aan vervanging/vernieuwing toe. Langer gebruik (2 jaar) is mogelijk mits
hiervoor toestemming door de MR wordt gegeven. Met het oog naar de toekomst toe (nieuwe locatie in
Reuver) zullen er hieromtrent keuzes gemaakt moeten worden.
12. Jaarverslag MR 2014 – 2015 – ter informatie.
De voorzitter bedankt de samensteller.
13. Wijzigingen Examenreglement/PTA
In het nieuwe schooljaar op het eerste MR-overleg op de agenda vermelden.
Op de locatie BCB Swalmen-Reuver zijn de PTA’s (Plannen van Toetsing en Afsluiting) nog te verschillend. Er
zal naar meer afstelling gestreefd worden.
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14. Begroting 2016 BCB breed – ter informatie
M.b.t. de begroting zal er nog een nadere discussie (PMR-directie) plaatsvinden. Traject gewijzigde begroting
gaat nu van start. De locatie BCB Swalmen-Reuver heeft voor 2016/2017 iets minder aanmeldingen dan het
vorig jaar. Voor de locatie Swalmen zijn 22 leerlingen aangemeld. Vorig jaar waren dat er 34. De reden
hiervan is gebrek aan duidelijkheid m.b.t. de verhuisplannen. Morgen zal M. Janssen tijdens een stuurgroep
vergadering pushen op een einddatum. Voor wat betreft de aanmeldingen voor de MAVO-/HAVO-klas is een
groei te zien (26 versus 15). Er wordt naar een 3e leerjaar (MAVO/HAVO) gestreefd. Vervolgens kunnen de
leerlingen doorstromen naar BCB Roermond. In totaal hebben zich voor BCB Swalmen-Reuver 116 leerlingen
aangemeld (prognose 132). Er zal nog een analyse worden opgesteld. Op BCB Roermond hebben zich 275
leerlingen aangemeld (prognose was 279). Er waren minder aanmeldingen voor de Vrijeschool dan normaal.
Opgemerkt wordt dat de Vrijeschool een succesvolle onderbouw heeft.
15. Integraal Personeels Beleid – BC Broekhin – ter informatie
M.b.t. het IPB zal nog een nadere discussie (PMR-directie) plaatsvinden.
16. Aangepaste vergaderplanning schooljaar 2015-2016 2e versie – ter instemming.
De MR stemt in met de vergaderplanning.

17. Rondvraag
R. Boom stelt zich als nieuw MR-lid (BCB Roermond) voor en is blij dat M. Seelen en F. Neiss aan het plan
voor de Vrijeschool werken. Opgemerkt wordt dat voor wat betreft de Vrije scholen niet alleen naar de
overeenkomsten gekeken moet worden maar ook naar de verschillen.
T. Metsemakers stelt zich voor en biedt z’n excuses aan voor z’n afwezigheid bij de voorgaande MRoverleggen en het feit dat hij vanavond iets later aangeschoven is. Ook A. Berger stelt zich als nieuw MR-lid
(BCB Roermond) voor.
H. Dahmen informeert naar invoering van de nieuwe profielen op BC Broekhin, Roermond. Deze zijn niet van
toepassing op de locatie Roermond.
18. Sluiting
J. Graus sluit de vergadering om 20.50 uur.
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