
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Dinsdag 13 juni 2017, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Jason Aldenzee (leerling), Rens Lagerweij (leerling), Alison Aben (leerling), David 
Hofstede (leerling), Marcel Maessen (ouder), Wim Barelds (ouder), Jo Laumen (ouder), 
John Wolters (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Robert Heijkers (toehoorder), Mike 
Hos (toehoorder), Raymond Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Math Mestrom 
(OOP), Wil Wolfs (OOP), Bert Zeelen (OP), John Dircks (OP), Jos Houben (OP), 
Richard Laurense (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Tom Denis (leerling), Hugo van Ool (ouder), Nova Klok (leerling), Dan van der Poel 
(OP) en Albert Nuss (CD)  

 
Actiepunten:  

 

 
1. Intern zal verder worden nagedacht over een eventuele viering van het 10 jarig bestaan van 

de naam Connect College.  
2. Tijdens het laatste MR- overleg, 12 juli 2017, kunnen de declaratieformulieren voor de 

vacatieregeling door ouders en leerlingen worden ingeleverd bij de secretaris. 
3. De MR geeft instemming aan de verplaatsing van de skireis in de jaarplanning naar de 

laatste schoolweek van december. 
4. De MR geeft instemming aan het medisch protocol. 
5. Het openstellen van de skireis voor alle leerlingen van 4 vmbo en 5 havo/vwo wordt het 

laatste MR- overleg ter instemming aan de MR voorgelegd.  
6. Het volgende MR- overleg wordt het totale plan over de invoering van 20- 80 learning ter 

instemming geagendeerd.  

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het derde MR- overleg van het schooljaar 2016/ 2017. 
Er is een speciaal woord van welkom voor de nieuwe leden. Iedereen stelt zichzelf kort voor. 
 
 
2. Notulen 16 februari 2017   
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 



  

  

3. Mededelingen 

 10 jaar Connect College 
In oktober 2017 bestaat de naam Connect College 10 jaar. Er volgt een 
gedachtewisseling over het draagvlak om dit de vieren, de PR- waarde hiervan, de 
kosten en mogelijke invullingen. 
De MR stelt voor dat wanneer dit gevierd gaat worden het accent te leggen op verbinden 
in combinatie met een collecte voor een lokaal goed doel uit de gemeenschap. 
Hier zal intern verder over nagedacht worden. 

 Vacatieregeling 
Vanuit SOML is een vacatieregeling voor ouders en leerlingen die deel uitmaken van de 
(G)MR. Per bijgewoond overleg wordt er een vergoeding van €35,- beschikbaar gesteld, 
ingaande 1 januari 2017. 
De secretaris verspreidt de declaratieformulieren. Tijdens het laatste overleg van het 
schooljaar, 12 juli 2017, kunnen de formulieren worden ingeleverd bij de secretaris.  

 Vakantieregeling 2017- 2018 
Komend schooljaar verschillen de momenten van de meivakanties van de basisscholen 
van SKOEM met de meivakantie van het Connect College.  
Er is een initiatiefgroep vakantieregeling die regionaal een voorstel doet om 
schoolvakanties vast te stellen om verschillen tussen PO en VO te beperken. SOML 
heeft zich hieraan geconformeerd, SKOEM blijkbaar helaas niet. 

 
 
4. Evacuatieplan (ter bespreking) 
Vanuit de leerlinggeleding zijn er een tweetal vragen geformuleerd. 
 
Bij een evacuatie(oefening) heeft een BHV-er taken. Een docent heeft als taak met zijn klas 
naar buiten te gaan. Hoe gaat het wanneer de docent tegelijk BHV-er is? 
De BHV-er draagt zijn klas dan over aan een andere docent in de buurt van zijn eigen lokaal 
zodat de veiligheid van de leerlingen is gewaarborgd en de BHV-er zijn taken kan uitvoeren. 
 
Wanneer het brandalarm afgaat wordt dit helaas door sommige docenten niet altijd serieus 
genoeg genomen. Waarschijnlijk het gevolg van een aantal valse brandalarmen. Hoe gaat de 
schoolleiding hiermee om? 
Dit heeft de aandacht van de schoolleiding. In het verleden zijn hier ook docenten op 
aangesproken. 
 
Voor komend schooljaar ligt er een voorlichting klaar die mentoren aan de nieuwe brugklassers 
gaan geven. Tevens worden de kaarten met nooduitgangen weer verspreid onder leerlingen en 
personeel.  
De nadruk ligt op informeren en oefenen. 
 
 



  

  

5. RI&E (advies) 
Er heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie plaatsgevonden in de praktijklokalen. Het 
bijbehorende dynamische document wordt besproken. Het hoofd facilitaire dienst is bezig de 
actiepunten te realiseren. 
 
De luchtkwaliteit (onder andere in de B- vleugel) is opgenomen in het plan brandveiligheid. 
Metingen hebben uitgewezen dat de luchtkwaliteit in de B- vleugel is verbeterd. 
 
Het belang van de aanwezigheid van BHV-ers op schoolreizen en excursies wordt besproken. 
 
In de toekomst wordt steeds meer de nadruk gelegd op SHV-ers (schoolhulpverleners) in plaats 
van BHV-ers. Hierbij ligt de nadruk meer op schoolspecifieke onderwerpen. 
 
 
6. Ski- reis (instemming) 
Robert Heijkers en Mike Hos (beide gymdocenten) zijn als toehoorder aanwezig bij het overleg 
en krijgen spreekrecht. Zij hebben een tweeledig voorstel betreffende de skireis. 
 
Op de eerste plaats het voorstel de reis te verplaatsen naar de laatste week voor de 
kerstvakantie. Hierdoor is er geen lesuitval omdat er dan vergaderweek is. Leerlingen die niet 
meegaan hebben dan vrij. 
De MR geeft instemming aan deze verplaatsing in de jaarplanning. 
 
Het tweede voorstel is de reis open te stellen voor 4 vmbo en 5 havo/vwo als jaarlijkse 
schoolreis.  
De ouderraad is hierin om advies gevraagd. Deze heeft momenteel een negatief advies 
afgegeven met als redenen: de te maken totale kosten voor ouders, te weinig educatieve 
meerwaarde, de veiligheid en het eventueel vervolgens ook openstellen van andere reizen voor 
meer leerlingen.  
De gymsectie geeft een voorlichting waarom de skireis wel opengesteld zou moeten worden 
met als redenen: de skireis heeft weldegelijk een educatieve meerwaarde, omdat het vak DC- 
sport verdwijnt zal er geen schoolreis meer zijn op 4 vmbo, het stimuleren van sport en 
beweging, meer leerlingen kennis laten maken met wintersport tegen een relatief lage prijs, het 
trainen van sociale vaardigheden en een reis aanbieden voor leerlingen van vmbo en havo 
samen. 
 
De ouderraad heeft echter niet de voorlichting vanuit de gymsectie gehad, zoals de MR die nu 
krijgt, waarin de pluspunten van de skireis naar voren komen.  
 
De MR besluit daarom dat de gymsectie nog de mogelijkheid moet krijgen een voorlichting te 
geven aan de ouderraad. Daarna wordt de ouderraad wederom om advies gevraagd. De 
ouderraad krijgt geen mandaat. Vervolgens zal er tijdens het laatste MR- overleg, 12 juli 2017, 
door alle geledingen van de MR gestemd worden over wel of geen instemming verlenen aan 
het openstellen van de skireis voor alle leerlingen van 4 vmbo en 5 havo/vwo. 
 
 



  

  

7. Medisch protocol (instemming) 
Het bijbehorende document wordt besproken. 
 
Minimaal twee medewerkers mogen namens de school medische handelingen verrichten en/ of 
medicijnen toedienen. Een is onvoldoende voor een optimale bezetting. 
 
Namens de school worden geen paracetamols meer verstrekt op school. Bij excursies en 
schoolreizen alleen na contact met de ouders. Het is onmogelijk te controleren of leerlingen zelf 
paracetamol meenemen en gebruiken. Hierin is een belangrijke rol voor de ouders weggelegd. 
 
Aan het medisch protocol wordt expliciet toegevoegd dat de bijsluiter aan het formulier wordt 
toegevoegd en dus ook moet worden gelezen. Ook wordt de checklist completer gemaakt welke 
dient te worden doorlopen alvorens medicatie wordt toegediend door school. 
 
 
8. MR- verkiezingen (vaststellen) 
Alle vacatures voor komend schooljaar zijn gevuld. Er waren helaas niet meer 
kandidaatstellingen dan vacatures. Zodoende zijn er geen verkiezingen geweest. 
In de personeelsgeleding gaat Nicole Weckmann Dan van der Poel opvolgen en zijn Bert 
Zeelen en Math Mestrom herkozen. 
In de oudergeleding volgen Jo Laumen en John Wolters Ger van der Leek en Marcel Maessen 
op. 
In de leerlinggeleding volgen David Hofstede en Nova Klok Tom Denis en Rens Lagerweij op. 
Onder voorbehoud van het slagen voor het eindexamen van laatst genoemden. 
Alle nieuwe leden zijn voor een periode van drie schooljaar benoemd. De MR feliciteert de 
nieuwe leden en wenst hen veel succes! 
 
 
9. Begroting (advies) 
Het Connect College heeft een tekort van ruim twee ton. De SOML vangt dit tekort op. 
Voornaamste oorzaak hiervan is de hoge personeelslast. Dit is het gevolg van de 
leerlingenkrimp. Voornamelijk relatief jonge (goedkope) personeelsleden hebben de school 
hierdoor moeten verlaten. Personeelsleden met een vaste aanstelling hebben nu werk op 
andere SOML- scholen. De komende jaren komt er meer evenwicht in de personeelslasten als 
gevolg van pensionering van meerdere personeelsleden. 
Daarnaast zijn er een aantal investeringen en innovaties in het gebouw.  
 
Waar er nu overschotten aan docenten voordoen zullen er in de toekomst tekorten ontstaan als 
gevolg van de vergrijzing in Limburg. SOML speelt hierop in door stichtingsbreed jonge 
docenten nu alvast een baan als trainee aan te bieden.  
 
De vervangingskosten zijn relatief hoog. Dit is helaas het gevolg van langdurige afwezigheid op 
medische gronden van een aantal personeelsleden.  
 



  

  

De school betaalt ook mee in de afschrijvingskosten van het gebouw. De gemeente betaald de 
gebouwen. Bij verbouwingen in/ aan het gebouw zijn in het verleden afspraken gemaakt met de 
gemeente dat de kosten samen met de school worden verdeeld. Daarom heeft de school zelf 
ook afschrijvingskosten. 
 
Binnen SOML heeft optimalisering van de bedrijfsvoering veel aandacht. Wanneer enkele 
taken/ functies centraal worden geregeld in plaats van per school, kan dit bezuinigingen 
opleveren. 
 
 
10. Aanmeldingen 2017- 2018 (ter bespreking) 
Het aantal nieuwe leerlingen is geprognotiseerd op 256, op basis van gegevens van het PO en 
het marktaandeel van de school. Momenteel zijn er 272 aanmeldingen. Dit is positief in een 
krimpende regio. Komend schooljaar zijn er in totaal ongeveer 40 leerlingen minder op school. 
 
De klassendelers zijn momenteel bbl: 18, kbl: 24, gl/tl: 28, havo/ vwo: 32. 
 
 
11. Onderwijsinnovatie (ter bespreking) 
20-80- learning 
Bij 20- 80- learning wordt er een dag per week besteed aan meer praktische activiteiten. Denk 
aan het bezoeken van bedrijven, ontvangen van gastsprekers en maken van werkstukken. Het 
is een bekend concept in Nederland en wordt al gepraktiseerd op meerdere scholen. 
Op school zijn er plannen om met ingang van schooljaar 2018- 2019 20- 80 learning te 
introduceren op 4 havo en vwo, rondom de economische vakken. 
Momenteel is een werkgroep dit aan het voorbereiden. Het volgende MR- overleg zal het totale 
plan ter instemming worden voorgelegd. 
 
Wetenschap en technologie 
In samenwerking met het PO en het berdrijfsleven worden 23 verschillende basisscholen 
regelmatig ontvangen in de techniekhal. Hier gaan ze aan de slag met wetenschap en 
technologie.  
Dit verloopt tot nu toe erg goed wat de school een sterke PR oplevert.  
 
Tienerschool 
Er is een landelijk plan geschreven genaamd Onderwijs 2032. De naam verwijst naar het jaar 
waarin een bepaalde lichting leerlingen op de arbeidsmarkt komt. Centraal staat dat leerlingen 
meer werken in domeinen in plaats van in vakken.  
De Tienerschool is een onderdeel van Onderwijs 2032. Hierin werken PO en VO nauw met 
elkaar samen voor een bredere vorming van de leerlingen. Leerlingen zouden dan, wanneer 
daar behoefte aan is, na groep 6 al op het VO terecht kunnen.  
Momenteel wordt er op bestuursniveau van onderwijsstichtingen in het VO en PO verder 
gewerkt aan dit plan. Op school is er een werkgroep in het brugklasteam vmbo aan de slag 
gegaan. 
Wanneer de plannen concreter worden, zal dit terugkeren in de MR. 
 



  

  

Het advies van de basisscholen en de gevolgen hiervan voor de doorstroomgegevens op 
school worden besproken.  
 
 
12. Huisvesting (ter bespreking) 
Momenteel spelen er 2 zaken: omdat er minder leerlingen zijn als gevolg van de krimp zijn er 
wettelijk te veel m2 op school en het gebouw aan de Populierlaan is 40 jaar oud en 
afgeschreven. 
Daarom zijn er momenteel gesprekken met de gemeente over het optimaal benutten van het 
gebouw, het aanpassen aan het hedendaagse onderwijs en de financiering hiervan.  
 
De school is op zoek naar partners uit de gemeenschap die medegebruiker van het gebouw 
kunnen gaan worden. 
 
 
13. Rondvraag 

 Vanuit de oudergeleding komt de vraag de tijd beter te bewaken bij een volle agenda. 

 De gezondheid en het weer oppakken van werkzaamheden van de voorzitter centrale 
directie wordt besproken. 

 
 
14. Sluiting 
22.00 uur    

 


