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VERSLAG OVERLEGVERGADERING MR d.d. woensdag 28 februari 2018    

 

Aanwezig:  

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

Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond A. Henckens, M. Hendrix, O. Manusama,  

Oudergeleding BC Broekhin Roermond A. Berger  

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver D. Meuwissen  

Leerlingengeleding BC Broekhin Roermond T. Beckers, E. Kassem 

Locatiedirectie BC Broekhin Swalmen-Reuver N. Theunissen 

Locatiedirectie BC Broekhin Roermond  M. Demandt, B. Martens  

Notulist A. Meevissen 

 

Afwezig met bericht van kennisgeving:  

Personeelsgeleding BC Broekhin Roermond J. Willems, R. Zonneveld 

Oudergeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver T. Metsemakers  

Oudergeleding BC Broekhin Roermond  R. van den Bergh 

 

Afwezig zonder bericht van kennisgeving: 

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver M. Lips  

 

 

1. Opening 

J. Graus opent de vergadering. In verband met de aanwezigheid van nieuwe leden volgt er een 

voorstelrondje. J. Graus informeert  naar de gezondheidstoestand van J. Gijzen. Het gaat goed met hem. 

Over ongeveer 2 weken zou de revalidatie van start gaan. Bezoek is mogelijk.  

 

2. Concept verslag MR-overlegvergadering 14 december 2017.  

De notulen worden akkoord bevonden.  

 

3. Mededelingen 

Leerlingengeleding BC Broekhin Swalmen-Reuver – D. Meuwissen 

Er heeft nog geen vergadering plaatsgevonden. Derhalve is er geen nieuws te melden.  

Leerlingengeleiding BC Broekhin Roermond  

De leerlingen zijn voor het eerst aanwezig op het MR-overleg en zitten er vanavond nog als toehoorders.  

Oudergeleding BC Broekhin Roermond – A. Berger  

A. Berger deelt mede dat er v.w.b. de bezuinigingen gebrekkig met de Oudergeleding gecommuniceerd is. 

Ook moest men in de krant lezen over detacheringsmogelijkheden voor het personeel en over huisvesting van 

het Vrijeschoolonderwijs (PO). De directie erkent dat v.w.b. het bezuinigingsproces de ouders en leerlingen 

onvoldoende meegenomen zijn.  Indien ouders/leerlingen meer tijd nodig hebben dan zal het formatieplan 

2018/2019 (ter instemming) doorgeschoven worden naar het volgende MR-overleg (10-4-2018) en zal er voor 

die tijd nog een gesprek met deze partijen plaatsvinden. Het artikel over detacheringsmogelijkheden is door 

het College van Bestuur van SOML in de krant gezet. Het CvB wil op deze manier aan het initiatief 

bekendheid geven en hoopt hiermee de slagingskansen te vergroten.    

(P)GMR – H. Dahmen 

H. Dahmen geeft een samenvatting van de besproken punten tijdens het GMR-overleg d.d. 30-1-2018.  
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Krimp 

De SOML-scholen krimpen de komende jaren in leerlingenaantallen. Detachering is een goed initiatief en 

getuigt van goed werkgeverschap. Op 19-1-2018 heeft er voor geïnteresseerden een bijeenkomst 

(voorwaarden) plaatsgevonden waarbij  over de voorwaarden is gesproken en er een inventarisatie heeft 

plaatsgevonden. Er was grote belangstelling. Op 3-4-2018 zal er een gesprek met de vakbond, PMR-en en 

GMR worden gevoerd.  

 

Het CvB wil 2 portefeuillehouders (structurele functies) aanstellen en heeft 2 interne mensen op het oog. Zij 

ondersteunen het CvB. Functies en taken worden nog bekeken. De GMR is geen voorstander van structurele 

functies.  

 

V.w.b. de begroting 2018-2022 is door de Raad van Toezicht gekozen voor scenario 1.  

 

VAVO 

SOML wil het VAVO (2e kans onderwijs) naar zich toe trekken. Dat is echter niet zonder meer mogelijk. Er 

komen waarschijnlijk pilots waaraan SOML zal gaan deelnemen. SOML is al in gesprek met Gilde om mogelijk 

iets samen te gaan doen en de didactiek binnen het VAVO te vernieuwen. Het VO mag geen deelcertificaten 

zoals in het VAVO uitreiken.  

 

De begroting 2018 is akkoord bevonden.  

 

Rookbeleid.  

De GMR heeft ingestemd met een algeheel rookverbod (ook verbod op e-sigaret en alle andere vormen van 

elektronisch roken w.o. de shisha-pen (ook als ze geen nicotine of tabak bevatten)). Het College van Bestuur 

zal e.e.a. omzetten in een anti-rook beleid (vooruit lopend op 2020).  

 

Inrichting medezeggenschap SOML  

De MR-structuur dient aangepast te worden. Op 15-3-2018 vindt er een overleg plaats. De uitnodiging is aan 

de MR-leden gericht maar toch alleen maar aan de PMR-leden toegezonden. J. Graus zal een e-mailbericht 

naar het CvB sturen met de vraag of de ouders hierin ook een rol spelen. 

 

Greswarenfabriek 

Er is nog geen duidelijkheid over participatie door Rendiz. Mocht Rendiz niet participeren (overzichtelijk risico) 

dan wordt er naar een andere partij gezocht.  

 

Mededelingen 

Onder agendapunt mededelingen niet meer CD opnemen.  

   

Locatiedirectie BC Broekhin Swalmen/Reuver.  

N. Theunissen, de nieuwe locatiedirecteur, inmiddels één maand in dienst, stelt zich voor. Hij verricht zijn werk 

met veel plezier. Op de locatie is men gestart met inkleuring van de visie. Het traject en gesprekken met de 

PMR lopen. Zodra mogelijk (over enkele weken) zullen documenten (ter advisering) aan de MR voorgelegd 

worden.  

 

Locatiedirectie BC Broekhin Roermond.  

Per 1-2-2018 is er afscheid genomen van H. Passenier (TL Vrijeschool). Dat was niet goed gecommuniceerd 

met de ouders. M. van Gent is voorlopig benoemd tot waarnemend teamleider en in juni start de 
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benoemingsprocedure voor een vaste teamleider.   

Twee jaar geleden zijn er reeds binnen PO/VO gesprekken gevoerd over huisvesting (i.v.m. beperkte 

huisvesting -> urgentie bij het PO). Er zal over nagedacht moeten worden.   

Bezuiniging binnen de vaksectie LO. 

De LO-sectie heeft de ouders en leerlingen betrokken bij de gemaakte keuzes in het kader van de  

bezuinigingen hetgeen zowel de PMR alsook de directie onhandig vonden. De directie vindt de betrokkenheid 

van ouders en leerlingen wel belangrijk.    

 

4. Vakantiekalender OOP 2018 BC Broekhin Roermond 

Met de vakantiekalender OOP 2018 wordt ingestemd. 

  

5. Formatie 2018-2019 BC Broekhin Roermond 

Aangezien ouders en leerlingen niet in het voortraject zijn meegenomen, wordt het plan niet ter instemming 

doch ter informatie aangeboden. Op 10-4-2018 zal dit onderwerp wederom een agendapunt vormen. Er komt 

nog een bijgestelde versie. Op dit moment betreft het de 1ste tranche. Het kan zijn (afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen) dat er nog een 2e tranche volgt. Er is niet gekozen voor de kaasschaafmethode doch men 

heeft keuzes gemaakt.   

 

Door de voorzitter van de MR wordt geïnformeerd of naar de toekomst toe weer 7 vakken verplicht worden. 

Dat blijkt een aanbeveling te zijn en geen wet.  

 

Aanpassing keuzeboomformulier 

Wiskunde A naar wiskunde B wijzigen in wiskunde B naar wiskunde A.  

Het formulier zal aangepast worden en op het eerstvolgende MR-overleg d.d. 10-4-2018 wederom op de 

agenda staan.  

 

6. Formatie 2018-2019 BC Broekhin Swalmen-Reuver  

N. Theunissen vermeldt dat de aanmeldingsdata op 12, 13, 19 en 20 maart 2018 plaatsvinden. Deze data zijn 

belangrijk voor het proces. Het aantal aanmeldingen zal effect hebben op de definitieve formatie. In Reuver 

worden meer leerlingen verwacht dan in Swalmen. De te maken keuzes zullen met de PMR besproken 

worden. Momenteel probeert hij inzicht te krijgen in het aantal tijdelijk benoemden (wellicht SOML-regeling). 

Ook wordt binnen de formatie de werkdruk bekeken. Hij verwacht 110 nieuwe aanmeldingen. De informatie 

richting PO zal verbeterd moeten worden en ook zal men op termijn de vlucht van leerlingen over de grens 

moeten bespreken. De komende jaren zal er veel natuurlijk verloop zijn op de locatie en naar de toekomst toe 

gaat men van twee locaties naar één hetgeen op lange termijn ook een bezuiniging oplevert. 

 

7. Voortgang LB-, LC-, LD-criteria. 

Een en ander wordt momenteel op SOML-niveau (gaat over alle SOML-mensen) bekeken. Vorige week heeft 

de 2e bijeenkomst plaatsgevonden. Er zal een gemeenschappelijke basis vastgesteld worden. B. Martens 

verwacht dat er binnen nu en twee maanden meer informatie zal voorliggen.   

 

8. Rondvraag  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

9. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.  

 


