VERSLAG VERGADERING MR d.d. donderdag 4 oktober 2018

Aanwezig:
Personeelsgeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

H. Cleven, R. Wolbertus, J. Graus (voorzitter)

Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond

J. Willems, R. Zonneveld, A. Henckens

Oudergeleding BC Broekhin Roermond

R. van den Bergh, M. van der Schoor

Oudergeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

R. Metsemakers

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

D. van Horne

Locatiedirectie BC Broekhin Swalmen-Reuver

N. Theunissen

Locatiedirectie BC Broekhin Roermond

J. Gijzen, N. theunissen

Notulist

H. Reer

Afwezig met bericht van kennisgeving:
Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond

O. Manusama

Personeelsgeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

T. Metsemakers

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver

F. Walraven

1.

Opening

J. Graus opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt tevens dat hij zich tijdens het vooroverleg
opnieuw verkiesbaar heeft gesteld om de rol van voorzitter op zich te nemen. Er waren geen andere gegadigden en
de vergadering heeft ingestemd met zijn benoeming.
Tevens maakt de voorzitter melding van het gegeven dat leden van deze MR in grote getale aanwezig waren
tijdens de MR-cursus die eerder deze week heeft plaatsgevonden. Hieruit spreekt de grote betrokkenheid van de
aanwezige MR-leden. Compliment aan allen!
2.

Concept verslag MR-overlegvergadering 25 juni 2018.

Blz. 3 – punt 7: Rookvrije school
Er wordt opgemerkt dat er een docent is die de klas verlaat om ‘even te roken’. De LD zal dit met de betrokken
docent bespreken. Ook een buurtbewoner heeft geklaagd over peuken. De LD heeft het de rokers hierop
aangesproken, maar deze ontkennen hiervoor verantwoordelijk te zijn.
Blz 4 – punt 18: De RIE is niet geagendeerd.
Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering.
Blz. 5 – punt 20: R. Zonneveld mist de discussie binnen school over hoe om te gaan met de druk van ouders op
individuele docenten om cijfers aan te passen. Hij vraagt opnieuw aandacht voor dit onderwerp. Het kan niet zo zijn
dat een leerling die vóór de zomervakantie niet bevorderd was, na de zomervakantie opeens blijkt over te zijn
gegaan naar een volgend leerjaar. En dit zonder de revisievergadering te informeren over de motiverende redenen.
De LD zal de betrokken TL opdragen dit te bespreken. Tevens verzoekt hij de LD om het voorzitterschap van het
BAT (Bemiddelings-Assistentie-Team) over te dragen aan R. Menting. J. Gijzen zal dan als voorzitter van het BAT
van SG Schöndeln optreden.
De notulen worden akkoord bevonden.

3.

Mededelingen

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver
D van Horme geeft aan het jammer te vinden dat de Parijs-reis gecanceld is. Veel leerlingen hadden zich hierop
verheugd en zijn daarom vorig jaar niet meegegaan naar Berlijn. De LD geeft aan dat dit besluit inmiddels is
teruggedraaid en dat de Parijs-reis (in maart 2019) wél door zal gaan.
De leerlingenraad wil graag een schoolfeest organiseren. De LD geeft toestemming mits er voldaan wordt aan de
twee voorwaarden:


Er wordt een Leerlingenraad in Reuver opgericht



Het schoolfeest wordt georganiseerd voor de 1e, 2e en 3e klassen van beide locaties.

Oudergeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver
R. Metsemakers is bezorgd over het aantal leden van de Ouderraad. Daarnaast ontvangt hij klachten over de
kwaliteit van de docent(en). Er is een docent Nederlands, die zelf de taal niet goed beheerst. Dit zal bilateraal
besproken worden door de LD S/R met de Ouderraad.
Ook ontvangt hij signalen dat de H3-klassen (locatie Roermond) erg groot is. Er zijn tijdens sommige lessen te
weinig zitplaatsen en soms moeten er 2 leerlingen aan een tafeltje zitten. Ook vindt hij dat hierdoor niet alle
leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. De LD geeft aan dat de wettelijk norm gehanteerd wordt. Er
mogen 32 leerlingen in een klas zitten. Het kleiner maken van de klassen heeft financiële consequenties waarvoor
geen ruimte is. Ouders die klachten hebben verzoekt hij door te verwijzen naar de betrokken teamleider.
De heer Van der Berg maakt melding van het feit dat de adviesraad van de vrijeschool eigenlijk vandaag hun
beleidsplan zou presenteren. Het beleidsplan zal echter eerst voorgelegd worden aan de leden van de p-MR en de
MR.
(P)GMR
De heer Manusama is ziek, derhalve vindt er geen verslaglegging plaats.
Locatiedirectie
De beide locatiedirecteuren hebben geen mededelingen.
4.

Schoolgids BC Broekhin Roermond

M. van der Schoor heeft eerder vandaag een email gestuurd met verzoek tot aanpassing van de schoolgids.
De LD attendeert hem op het feit dat de Ouderraad al instemming heeft verleend op 2 juli 2018.
De heer Van der Schoor erkent dit maar geeft aan dat niet alle eerdere gemaakte opmerkingen verwerkt zijn.
Hierbij gaat het om de omschrijving van TTO – versus Twee Talig Onderwijs (Blz. 21). De LD laat weten de
omschrijving niet te willen wijzigen.
De schoolgids (pag. 26 en 27) wordt wél aangepast v.w.b.de wijziging van de samenstelling van de leden MR en
leden GMR. Hierbij dient aangetekend te worden dat deze informatie (vertrek A. Berger als p-MR-lid) pas op 9
september werd doorgegeven. De overige onderwerpen zullen tijdens het overleg van de directie en de ouderraad
bilateraal besproken worden.
Er staan foto’s in de schoolgids en de vergadering vraagt of deze foto’s voldoen aan de wettelijke eisen in het kader
van de AVG. De schoolgids wordt al in april-mei voorbereidt. Op dat moment was de regelgeving nog niet geheel
duidelijk.
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De privacy-officer van Soml gaf in dat stadium aan dat scholen ‘voorzichtig’ moesten zijn met het publiceren van
foto’s, maar dat de overheid vooral gericht was op het bestrijden van misstanden. Op dat moment werd besloten de
schoolgids in de huidige vorm te handhaven. Volgend jaar zal iedere gepubliceerde foto in de schoolgids langs de
AVG-meetlat gelegd worden.
5.

Jaaragenda BC Broekhin Roermond

In tegenstelling tot vorig jaar ontvangen we sinds de start van dit schooljaar bijna wekelijks aanpassingen /
aanvullingen op jaaragenda 2018-2019. De p-MR ondersteunt de kritiek van de ouderraad. De jaaragenda is verre
van compleet.


De OR en de p-MR verzoekt om alle reizen en uitwisselingen op te nemen in de jaaragenda en activiteiten die
om allerlei redenen (nog) niet vastgesteld zijn -apart- op een lijst te vermelden.



De p-MR merkt op dat niet alle aanvullingen ter goedkeuring aan de p-MR zijn voorgelegd.



De OR verzoekt daarnaast om de (later) toegevoegde nieuwe items in een andere kleur weer te gegeven.

De LD zal dit bespreken met de betrokken TL.
6.

Jaarkalender BC Broekhin Swalmen/Reuver

De vergadering stemt in met de jaarkalender maar verzoekt de LD eventuele wijzigingen in de jaaragenda drie
maanden van te voren te melden.
7.

Schoolgids BC Broekhin Swalmen/Reuver

De vergadering stemt in met de schoolgids.
8.

Formatieplan 2018 BC Broekhin Swalmen/Reuver

De LD verzoekt om terugtrekking van dit document en het onderwerp opnieuw te agenderen.
9.

Scholingsplan BC Broekhin Swalmen/Reuver

Per abuis is het verkeerde document aangeleverd. De LD verzoekt het onderwerp opnieuw te agenderen.
10. Lessentabel vwo
De vergadering stemt in met aanpassing van de lessentabel.
11. Opsplitsing MR locaties Swalmen/Reuver en locatie Roermond
In tegenstelling tot eerdere informatie waarin werd beweerd dat scholen met een gezamenlijk Brin-nummer geen
twee afzonderlijke medezeggenschapsraden mag hebben, laat J. Gijzen weten dat deze informatie niet klopt.
Navraag bij Jules Caris (en de VO-Raad) heeft uitgewezen dat dit wel degelijk mag.
Hoewel de leden van de MR allen een voorkeur hebben voor splitsing, zijn er nog een paar onduidelijkheden
(bijvoorbeeld financiële consequenties) waarover men met SOML in gesprek wil gaan. Er wordt besloten een petit
comité af te vaardigheden om e.e.a. in kaart te brengen.
12. Rondvraag
R. van der Berg

CJP-kaart van dochter is geldig van mei 2018 tot november 2018.
De LD doet navraag.

J. Graus

Er is een extra agendapunt PTA’s en examenreglement BC Broekhin Swalmen/Reuver
aangeleverd. J. Gijzen reageert met de mededeling dat Pta’s geen onderwerp is voor de
MR, mits het hier een actualisatie (een geen ingrijpende beleidswijzigingen) betreft.
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M. Van der Schoor

De stukken van deze vergadering zijn weliswaar ruim een week van te voren verzonden,
maar omdat er omvangrijke stukken bij zaten, was er geen gelegenheid voor ruggespraak met de achterban. De LD geeft aan dat de heer van der Schoor zitting heeft
in de MR en derhalve volledig bevoegd is om gebruik te maken van instemmings- of
adviesrecht. Contact met de achterban (de OR) mag (en moet haalbaar zijn binnen deze
tijd), maar hoeft niet.
De LD geeft tevens aan dat hij het vergaderstramien van de OR wil stroomlijnen met het
overlegschema van de p-MR.
De vergaderplanning zal aangepast worden door R. Zonneveld en H. Reer en verzonden
worden naar de deelnemers aan dit overleg.

BESLUITENOVERZICHT
6.

Jaarkalender 2018/2019 personeel en leerlingen BC Broekhin Swalmen-Reuver, AKKOORD

7.

Schoolgids 2018/2019 BC Broekhin Swalmen-Reuver, AKKOORD

10.

Lessentabel VWO, AKOORD

4.

Schoolgids 2018/2019 BC Broekhin Roermond, ONDER VOORBEHOUD AKKOORD

5.

Jaaragenda 2018/2019 BC Broekhin Roermond, NIET AKKOORD

8.

Formatieplan 2018/2019 BC Broekhin Swalmen-Reuver, NIET BESPROKEN

9.

Scholingsplan BCB Swalmen-Reuver, NIET BESPROKEN
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