
VERSLAG VERGADERING MR d.d. donderdag 4 april 2019 

 

 

Aanwezig:  

Personeelsgeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver  R. Wolbertus, F. Walraven, H. Cleven, J. Graus (VZ)  

Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond J. Willems, R. Zonneveld, M. Hendriks, A. Henckens 

 O. Manusama 

Oudergeleding BC Broekhin Roermond R. van den Bergh, M. van der Schoor 

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver D. van Horne, K. Verlaak 

Leerlingengeleding BC Broekhin Roermond L. Abdelkader 

Locatiedirectie BC Broekhin Swalmen-Reuver N. Theunissen 

Locatiedirectie BC Broekhin Roermond  J. Gijzen 

Notulist H. Reer 

 

Afwezig zonder bericht van kennisgeving:  

Oudergeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver T. Metsemakers, R. Metsemakers 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Concept verslag MR-overlegvergadering 6 februari 2019.  

Agendapunt 3, aanpassing 

Oudergeleding Roermond Vrijeschool 

De Heer Van der Bergh uit zijn zorg over het langdurige proces dat moet leiden tot vaststelling van het Beleidsplan 

Vrijeschool. Dit beleidsplan is samengesteld door een adviesraad en was gereed in november september 2018. 

 

Agendapunt 5, aanpassingen: 

Beide p-MR geledingen laten weten dat er in de vierjarige driejarige cyclus automatisch verkiezingen plaats vinden. 

De leden van de Ouderraad oudergeleding stemmen ook in met splitsing, maar zijn verbaasd over de afspraken die 

er al gemaakt zijn tussen de directie en de p-MR over de samenstelling van de nieuwe MR. 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen: 

Leerlinggeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver 

1. De LR verzoekt het schoolfeest te verplaatsen tot na de zomervakantie (bijv. in de introductieweek). De LD 

vindt dit een goed voorstel. 

2. De LR wil graag meer duidelijkheid over de regels ten aanzien van het verlaten van het schoolplein.  

De LD laat weten dat de bovenbouw het schoolplein mag verlaten, de onderbouw niet. Volgens de LR worden 

deze regels willekeurig toegepast. De LD zal voor duidelijkheid zorgen. De heer Zonneveld geeft ter 

overweging mee dat leerlingen die tijdens schooltijd op eigen gelegenheid het terrein verlaten, niet verzekerd 

zijn.  

 

Leerlinggeleding BC Broekhin Roermond (zie verslag 6 februari 2019) 

Beantwoording vragen: 

1. Het gehandicaptentoilet wordt door docenten gebruikt maar ook als rommelhok. Gehandicapte leerlingen 

kunnen daardoor niet gebruik maken van deze voorziening. 
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Er zijn inmiddels maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat dit toilet te allen tijde beschikbaar is. 

2. De LR merkt op dat de toiletten in het kleine gebouw vies zijn en dat er kranen kapot zijn. 

Mevrouw Reer geeft aan dat er herstelacties zijn uitgevoerd en vraagt de LR dit soort klachten bij haar te 

melden en niet te wachten op een MR-vergadering. 

3. De leerlingen vinden de prijzen in de kantine voor broodjes té hoog.   

Dit heeft te maken met de Btw verhoging van 6% naar 9%. 

De p-MR (Roermond) wil graag het contract van de cateraar ontvangen.  

Dit contract kan niet gedeeld worden op basis van afspraken in het aanbestedingstraject. 

4. De LR vindt het vervelend dat op school niet met pin betaald kan worden. 

Navraag bij J. van Rijsse heeft duidelijk gemaakt dat de cateraar zijn machines hiervoor moet aanpassen. Dit 

levert een kostenpost op van 2.500,-- per machine. Bovendien wil de cateraar gebruik maken van de wifi van 

Soml. Soml staat dat echter niet toe. 

 

Oudergeleding Roermond Vrijeschool 

De heer Van den Bergh maakt melding van het prettig overleg met directie en leden van de p-MR Roermond, 

inzake het Beleidsplan Vrijeschool.  

 

(P)GMR 

De heer Manusama doet beknopt verslag van een aantal onderwerpen die aan de orde zijn geweest. 

 Personeel heeft in grote getale gebruik gemaakt van de regelingen die Soml heeft aangeboden om de 

overformatie terug te dringen. Dit leidt alleen volgend jaar tot een exploitatieverlies. 

 De GMR heeft kritische vragen gesteld bij de voorgenomen benoeming van een directeur bedrijfsvoering, een 

financial controller en een medewerker kwaliteitszorg binnen Soml.  

 Er komt een nieuw taalverdelingsbeleid dat een 2/3 meerderheid van de stemmen vergt, alvorens het 

geeffectueerd kan worden. De ontwikkeltijd (50 uur) staat hier los van. Deze uren moeten ingevuld worden 

binnen het budget van 1659 uren.  

 

Locatiedirectie BC Broekhin Roermond 

 De LD maakt melding van het officiële afscheid op 15 april van de heer W. Coolen (voormalig adjunct 

locatiedirecteur), die door een ongeval arbeidsongeschikt is geraakt.  

 De heer M. Demandt en mevrouw J. van Montfort zijn per 1-4 officieel benoemd als respectievelijk adjunct 

locatiedirecteur en teamleider 4/5/6 vwo. 

 

Locatiedirectie BC Broekhin Swalmen/Reuver 

De LD laat weten dat een teamleider in Reuver niet meer ingezet wordt. Er wordt actie ondernomen om inzet van 

een interim tot eind dit schooljaar mogelijk te maken. 

 

4.  PTA verbeterplan Swalmen/Reuver 

De LD geeft aan dat hoewel er veel verbeteracties doorgevoerd zijn, nog niet helemaal uit de zorgen te zijn.  

Hij bedankt op deze plek het voltallige personeel voor hun inzet en tevens voor de ondersteuning die vanuit BC 

Broekhin Roermond geboden werd. Ook heeft er een interne audit plaatsgevonden, waarvan de resultaten ‘goede 

vrijdag’ opgeleverd zullen worden.  

 

5. Lessentabel bovenbouw Swalmen/Reuver 

De lessentabel wordt aangepast v.w.b. de verdeling uren natuurkunde (3 uur) en scheikunde (2 uur). 

Dit onderwerp wordt verder bilateraal besproken met de p-MR en directeur. 
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6. Begroting en formatie naar aanleiding van aanmeldingen Swalmen/Reuver 

Voor komend schooljaar waren 124 nieuwe leerlingen geprognotiseerd. Op dit moment hebben 82 leerlingen 

zich aangemeld. Dit heeft een negatief effect op de formatie. Uit een eerste analyse blijkt dat vier potentiële 

havoleerlingen voor de locatie Roermond hebben gekozen. De LD verwacht dat met name in Noord-Limburg 

een toename van het aantal aanmeldingen. Daarnaast wordt hierdoor ook duidelijker dat het onderwijsaanbod 

in Reuver verbreed moet worden. In dat kader wordt ook vermeld dat men bezig is een horeca licentie te 

verkrijgen voor de activiteiten van leerlingen van het vmbo. Dit heeft wellicht ook een aantrekkende werking 

en zorgt voor (meer) naamsbekendheid. 

 

7. Beleidsplan afdeling vrijeschool BC Broekhin Roermond 

Er worden geen opmerkingen gemaakt. De vergadering stemt in met het voorliggende plan. 

 

8. Opsplitsing MR 

De voorzitter informeert naar de reden waarom het CvB, die in eerste instantie niet bereid leek om mee te 

werken aan een soepele opsplitsing van de MR, toch tot inkeer is gekomen. De heer Gijzen geeft aan de 

motieven niet te kennen maar bij het CvB geappelleerd te hebben aan het belang en het behoud van stabiliteit 

en kennis van de huidige MR-leden.  

 

9. Rondvraag 

 F. Walraven informeert waarom alle vrouwelijke medewerkers op 1 april via Afas een melding kregen over 

zwangerschapsverlof. De heer Theunissen laat weten dit uit te laten zoeken. 

 

 

Na afsluiting van deze vergadering wordt kort de planning tot einde schooljaar besproken. 

Zie aparte email van J. Graus (verzonden door H. Reer) voor de afspraken die na vertrek van de directies 

zijn gemaakt. 

 

 

BESLUITENOVERZICHT  

Lessentabel bovenbouw Swalmen/Reuver, ter instemming – akkoord. 

Beleidsplan afdeling vrijeschool BC Broekhin Roermond, ter instemming - akkoord 


