
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 6 december 2017, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
David Hofstede (leerling), Nova Klok (leerling), John Wolters (ouder), Raymond 
Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Wil Wolfs (OOP), Bert Zeelen (OP), Nicole 
Weckmann (OP), Jos Houben (OP), Richard Laurense (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Jason Aldenzee (leerling), Alison Aben (leerling), Jo Laumen (ouder), Wim Barelds 
(ouder), Hugo van Ool (ouder), Math Mestrom (OOP) en John Dircks (OP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. Er zijn twee nieuwe GMR- leden benoemd: David Hofstede (leerling) Herman Jacobs (ouder). 
2. De leerlingenraad is gevraagd een voorstel te doen of leerlingen wel of niet het schoolterrein 

mogen verlaten tijdens schooltijden en onder welke voorwaarden.  
3. De MR geeft instemming aan de servicekosten 2017- 2018. 
4. De MR geeft instemming aan de onderwijstijd 2017- 2018. 
5. De MR geeft instemming aan de overgangsnormen 3- 4 vmbo. 
6. De MR geeft instemming aan de schoolreizen 2017- 2018. 

 
 
     1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het eerste MR- overleg van het schooljaar 2017/ 2018.  
 

2. Notulen 12 juli 2017 
Na enkele aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de 
website van school en verspreid onder het personeel. 



  

  

 
3. Mededelingen 

 De aanwezigen vinden het jammer dat er veel afwezigen zijn vanavond. Het is belangrijk 
dat een officiële geleding zoals de MR goed vertegenwoordigd is. 

 Er zijn twee nieuwe GMR- leden benoemd: David Hofstede (leerling) Herman Jacobs 
(ouder). 

 CKV in leerjaar 4 havo/ vwo gaat vanaf komend schooljaar meetellen voor de overgang 
naar leerjaar 5 en in de slaag-zakregeling. 

 CKV in leerjaar 4 havo/ vwo gaat vanaf dit schooljaar meetellen als cijfer binnen het 
combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de afgeronde gehele cijfers 
van de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer, het profielwerkstuk en CKV (voor 
havo en atheneum). 

 De overgangsnormen staan in de schoolgids (deze staat ook op de website). 

 De concept begroting 2018 is niet verspreid binnen de MR omdat deze nog niet is 
vrijgegeven door de auditcommissie van de RvT. 

 Vanuit de gemeente is een klacht over overlast van leerlingen in de buurt 
binnengekomen. Gemeente, school, politie en buurtbewoners willen de overlast 
gezamenlijk aanpakken. De leerlingenraad is gevraagd een voorstel te formuleren over 
het verlaten van het schoolterrein onder voorwaarden. Binnenkort wordt een gezamenlijk 
overleg gepland waarin de leerlingen een belangrijke rol krijgen.  
Er dient goed gecontroleerd te worden wat dit verzekeringstechnisch eventueel voor 
gevolgen heeft. 

 
4. Servicekosten 2017- 2018 (instemming) 

Servicekosten is de nieuwe naam voor de vrijwillige ouderbijdrage. Op het Connect College is 
deze relatief laag vergeleken met andere scholen. Er is gekozen voor een vast bedrag voor alle 
leerjaren. 
De kosten voor Magister zijn hier niet in opgenomen, dit hebben alle leerlingen namelijk 
verplicht nodig om bijvoorbeeld hun huiswerk te zien. 
Stichting Leergeld helpt steeds meer ouders bij de betaling van de schoolkosten. 
De MR geeft instemming aan de servicekosten 2017- 2018. 
 

5. Onderwijstijd 2017- 2018 (instemming) 
De onderwijstijd wordt tegenwoordig berekend over de gehele schoolcarrière en niet per 
schooljaar. Mocht een leerling een klas overslaan, kan dit eventueel botsen met de verplichte 
onderwijstijd. Een doubleur haalt de onderwijstijd altijd ruim. 
Er wordt vooraf rekening gehouden met de gemiddelde lesuitval, hiervoor worden extra lesuren 
ingeroosterd.  
Omdat de maatwerkuren wel staan geprogrammeerd maar niet altijd worden afgenomen, wordt 
gewerkt met een gemiddelde. Voor de mogelijkheden bij maatwerkuren is een bijlage verspreid 
binnen de MR. 
Leerlingen die meedoen aan de Globalreizen, mogen deze tijd eventueel ook meetellen voor de 
onderwijstijd.  
De MR geeft instemming aan de onderwijstijd 2017- 2018. 
 



  

  

6. Overgangsnormen 3- 4 vmbo (instemming) 
In navolging van de aanpassingen van de overgangsnormen vmbo van de brugklas naar klas 2 
en van klas 2 naar klas 3 de afgelopen schooljaren, is nu de overgang van klas 3 naar 4 aan de 
beurt. 
Er wordt niet meer gekeken naar het gemiddelde van alle gemiddelde cijfers i.c.m. het aantal 
onvoldoendes maar naar het aantal tekortpunten.  
Wanneer de norm wordt behaald wordt een leerling bevorderd, is de norm niet gehaald wordt 
de leerling besproken. M.b.v. het ontwikkelperspectief wordt dan individueel maatwerk geleverd.  
Ouders hebben altijd het recht om eventueel te kiezen voor doubleren (niet 2 keer achter 
elkaar). 
Wanneer een leerling naar een ander niveau gaat, zijn er vaste omrekentabellen voor de cijfers 
wanneer deze meetellen voor het eindexamen.  
De slaag- zakregeling voor het eindexamen wordt hier gelijk aan toegevoegd zodat een leerling 
hier tijdig mee bekend is.  
De MR geeft instemming aan de overgangsnormen 3- 4 vmbo. 
 

7. Schoolreizen 2017- 2018 (instemming) 
Er worden veel leerzame eendaagse en meerdaagse reizen aangeboden via de school. De 
eendaagse reizen hebben nauwelijks extra kosten voor de ouders, deze worden grotendeels 
gefinancierd vanuit de servicekosten.   
Momenteel wordt subsidie aangevraagd om, in het kader van grensoverschrijdende 
onderwijsprojecten, een uitwisseling met Duitse scholen te realiseren.  
Ook voor de leerlingen van 4 bbl/ kbl is er een schoolreis, zij mogen vanaf dit schooljaar mee 
met de skireis. 
De MR geeft instemming aan de schoolreizen 2017- 2018. 
 

8. Begroting 2018 (advies) 
Echt ligt in een krimpregio. Ondanks dat het marktaandeel van het Connect College constant is, 
betekent dit dat er steeds minder leerlingen zijn. Minder leerlingen betekent minder geld voor de 
school dus ook minder mogelijkheden. Het zijn momenteel financieel gezien geen gemakkelijke 
tijden.  
De concept begroting voor 2018 ligt op dit moment bij het College van Bestuur. Deze begroting 
heeft een klein negatief resultaat. De Raad van Toezicht geeft 14 december wel of geen 
goedkeuring voor alle begrotingen van SOML.  
 

9. Vakantiedagen 2018- 2019 (advies) 
De vakantiedagen worden door een regionale adviesgroep gekozen om verschillen tussen het 
PO en VO en VO- scholen onderling te beperken. A. Geenen vertegenwoordigt SOML in de 
adviesgroep. Scholen/ besturen bepalen zelf of ze het advies overnemen. 
In het advies ontbreekt week 52, dit is inmiddels doorgegeven aan de adviesgroep. 
Het Connect College is niet voornemens af te wijken van het advies. 



  

  

 
10. MR 

a. Jaarplan PMR 2017- 2018 
Het jaarplan PMR 2017- 2018 wordt ter kennisgeving aangenomen en niet verder aangevuld. 

b. Taakverdeling 2017- 2018 
De Taakverdeling binnen de MR blijft gelijk. Bert Zeelen als voorzitter en Jos Verstappen als 
secretaris. 

c. Scholing 
Er wordt met alle waarschijnlijkheid een MR- cursus aangeboden vanuit SOML. David Hofstede 
geeft aan hier interesse in te hebben. 

d. Vacatieregeling  
De declaratieformulieren voor de vacatieregeling worden uitgedeeld. Komend kalenderjaar is de 
vergoeding €30,- i.p.v. €35,-. Dit bedrag is oorspronkelijk afgesproken maar door een 
administratieve fout was dit per abuis €35,- geworden.  
De declaratieformulieren kunnen uiterlijk maandag 18 december bij de notaris worden 
ingeleverd. 
 

11. Rondvraag 

 Is er een vaste procedure als een leerling de school verlaat? 
Bij tussentijds vertrek is er een verplicht uitschrijfformulier en op de ontvangende school 
een inschrijfformulier. Daarnaast is er een gegevensoverdracht tussen de 2 scholen.  
Wanneer een leerling besluit in België naar school te gaan, is hij officieel een vroegtijdig 
schoolverlater.  

 De Auswitchreis heeft grote indruk gemaakt op de deelnemers. Op woensdag 20 
december zijn er presentaties van de deelnemers voor ouders, genodigden en 
belangstellenden op school.  

 
12. Sluiting  

Het overleg sluit om 20.45 uur. 


