
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 15 maart 2018, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
David Hofstede (leerling), Nova Klok (leerling), Alison Aben (leerling), Wim Barelds 
(ouder), Jo Laumen (ouder), Raymond Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Wil Wolfs 
(OOP), John Dircks (OP), Bert Zeelen (OP), Nicole Weckmann (OP), Jos Houben 
(OP), Richard Laurense (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
John Wolters (ouder), Jason Aldenzee (leerling), Hugo van Ool (ouder) en Math 
Mestrom (OOP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. Na Pasen worden de MR- verkiezingen voor leerlingen georganiseerd. 
2. De MR geeft instemming aan de invoering van het 45- minutenrooster. 
3. De MR geeft instemming aan het vernieuwde beroepsgerichte programma vmbo. 
4. De MR geeft een positief advies over de begroting 2018. 
5. De leerlingenraad maakt een voorstel over het wel (onder voorwaarde) of niet mogen 

verlaten van het schoolterrein tijdens schooltijden door leerlingen.  
6. De schoolleiding zoekt uit hoe en of de leerlingen verzekerd zijn via school als ze het 

schoolterrein verlaten.  

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



  

  

2. Notulen 6 december 2017 
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de  
website van school en verspreid onder het personeel. 

 
 

3. Mededelingen  
a. Vanuit de oudergeleding zijn er complimenten voor de school voor de opvang 

van leerlingen na het tragisch auto- ongeluk van afgelopen weekend. De 
schoolleiding wil aanvullend de collega’s die hier in het bijzonder bij betrokken 
waren bedanken voor hun zeer gewaardeerde extra inzet.   

b. De PMR- verkiezingen zijn afgerond. Wil Wolfs, Jos Houben en Richard 
Laurense zijn herkozen. John Dircks was niet herkiesbaar en wordt opgevolgd 
door Danielle Leroi.  
Binnen de leerlinggeleding verlopen op het einde van dit schooljaar de termijnen 
van Alison Aben en Jason Aldenzee. Met de organisatie van de MR- 
verkiezingen voor leerlingen wordt na Pasen gestart.  
Binnen de oudergeleding zijn er geen aflopende termijnen. 
 
 

4. Concept 45- minutenrooster (instemming) 
Om het persoonlijk leren nog meer te stimuleren wordt komend schooljaar een 45- 
minutenrooster ingevoerd. Op die manier komt er meer ruimte voor OpMaat-uren en 
kunnen de leerlingen nog meer en betere keuzes maken. 
Elke klas krijgt 3 OpMaat-uren. OpMaat-uren kunnen kwt- uren, tt-uren, mentorlessen, 
studielessen enz. zijn. De extra mentorlessen bij de kwt- wisselingen op havo/ vwo 
komen te vervallen. Leerlingen met 20- 80 learning en gymnasium 1 t/m 3 hebben 2 in 
plaats van 3 op- maat- uren.  
Omdat de lessen korter zijn, zullen de leerlingen meer OpMaat-uren krijgen en blijft de 
onderwijstijd vrijwel gelijk. Er zullen pauzes zijn na les 3, les 5 en les 8. 
De MR geeft instemming aan de invoering van het 45- minutenrooster. 
 
 



  

  

 
5. Aanpassing beroepsgericht programma vmbo 

Het beroepsgericht programma voor de bovenbouw vmbo wordt meer persoonlijk voor 
de leerlingen gemaakt. 
Vanaf komend schooljaar worden 2 profielen aangeboden:  

 Zorg en Welzijn 

 Dienstverlening en Producten.  
Binnen de profielen volgen alle leerlingen het profieldeel samen en komt er meer 
individuele ruimte binnen het keuzedeel. Bovendien wordt het mogelijk OpMaat-uren te 
volgen, ook bij BBL en KBL. 
Binnen de profielen zijn er 5 verschillende leerroutes mogelijk:  

 Wetenschap en Technologie 

 Ondernemen 

 Sport, Dienstverlening en Recreatie 

 Horeca en Toerisme  

 Gezondheidzorg en Welzijn 
De leerroute wordt bepaald door de keuzevakken die de individuele leerling zelf gaat 
kiezen. De keuzevakken sluiten goed aan op de mbo-vervolgopleidingen in de regio. 
Voor de GL- leerlingen blijft doorstroming naar de havo mogelijk. Daarnaast wordt Duits 
aangeboden als extra vak op BBL en KBL om zo de doorstroom naar GL te bevorderen.  
PIE wordt vervangen door technische keuzevakken binnen de leerroute Wetenschap en 
Technologie. Daarnaast is het mogelijk om (technische) keuzevakken desgewenst 
binnen een leer-werk-bedrijf te volgen. Omdat er te weinig leerlingen kiezen voor PIE is 
het onmogelijk om dit profiel in stand te houden.  
Het belang van goede communicatie hieromtrent richting basisscholen wordt benadrukt. 
Basisschoolleerlingen moeten een goed beeld hebben van de mogelijkheden op het 
Connect College.  
Momenteel wordt onderzocht om het eerste jaar van het mbo te integreren in leerjaar 3 
en 4 van het vmbo.  
De MR geeft instemming aan het vernieuwde beroepsgerichte programma vmbo.



  

  

 
6. Begroting 2018 

Voor alle SOML- scholen geldt dat de begroting voor 2018 is goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht. De begrotingen voor 2019 t/m 2022 zijn nog niet goedgekeurd (nieuwe 
begroting 2019 wordt opgesteld in oktober-november 2018).  
In de begroting 2018 van het Connect College zitten mogelijke tegenvallers verwerkt. 
Met als resultaat een goedgekeurd tekort van ca €80.000,-. De vervangingskosten lijken 
laag maar zijn relatief hoger dan op andere SOML- scholen. Er is 1 fte ingebouwd voor 
onderwijsvernieuwingen. Het streven is uiteraard een neutrale realisatie voor 2018. 
Door de krimp staan er meer lokalen leeg. Het verhuren van lokalen gaat niet makkelijk 
en levert relatief weinig op. Daarom zal een aantal lokalen niet meer gebruikt gaan 
worden waardoor kosten worden gespaard.  
De MR geeft een positief advies over de begroting 2018. 
 
 
 

7. Buurtoverleg 
Er komen soms klachten vanuit de buurt over overlast die leerlingen daar veroorzaken. 
Officieel mogen leerlingen tijdens schooltijden het schoolterrein niet verlaten. Helaas is 
dit echter moeilijk te handhaven. De Nettorama wordt frequent bezocht en het 
rookverbod zorgt ervoor dat leerlingen stiekem in de woonwijk gaan roken. De overlast 
is niet alleen tijdens schooltijden maar ook na schooltijden. Advies van politie en 
gemeente is om bij overlast altijd melding te doen bij de politie.  
Er is onlangs een buurtoverleg geweest met het buurtteam, gemeente, politie, school en 
jongerenwerk. Er wordt samen gekeken naar mogelijke oplossingen.  
De leerlingenraad wordt gevraagd een voorstel te maken over het wel (onder 
voorwaarde) of niet mogen verlaten van het schoolterrein tijdens schooltijden door 
leerlingen. 
De schoolleiding zoekt uit hoe en of de leerlingen verzekerd zijn via school als ze het 
schoolterrein verlaten.  
Daarnaast wordt er gesproken om via ‘NL- doet’ subsidies binnen te halen om daarmee 
de buurtbewoners eventueel uit te nodigen voor een etentje of eens mee te helpen in de 
tuinen van buurtbewoners.  
 

 
 

8. Rondvraag  

 Komend schooljaar is er geen limiet aan het aantal deelnemers van de ski- reis. 

 Leerlingen kunnen hun wensen voor bepaalde kwt- uren altijd doorgeven aan de 
schoolleiding. Dit is trouwens geen garantie dat de wensen vervuld worden. 

 Er is een grote aanwas van nieuwe leerlingen voor de leerlingenraad. Helaas is 
het animo vanuit het vmbo zeer gering. 

 
 

9. Sluiting  
20.45  


