
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 29 mei 2019, 19.00 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Notulist: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Bas Loete (leerling), Noa Mestrom (leerling), Nova Klok (leerling), John Wolters 
(ouder), Jo Laumen (ouder), Hugo van Ool (ouder), Raymond Verjans (CD), Danny 
Hermans (CD), Math Mestrom (OOP), Bert Zeelen (OP), Nicole Weckmann (OP), Jos 
Houben (OP), Daniëlle Leroi (OP), Richard Laurense (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
David Hofstede (leerling), Wim Barelds (ouder) en Wil Wolfs (OOP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. JVe is herkozen als PMR- lid. 
2. JVe organiseert verkiezingen voor de ouder- en leerlinggeleding. 
3. De MR geeft instemming aan de extra wiskundeles in onderbouw havo/ vwo.  
4. De voorgestelde wijzigingen in de lessentabel VMBO 2019- 2020 wordt het volgende overleg 

geagendeerd.  

 
 

1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het tweede MR- overleg van het schooljaar 2018/ 
2019.  
 

2. Notulen 4 december 2018 
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 
 



  

  

 
3. Mededelingen  

a. MR- verkiezingen 
Oudergeleding: de termijnen van Hugo en Wim verlopen, beide zijn niet  
herkiesbaar 
Leerlinggeleding: Nova, Bas en David hebben eindexamen gedaan en worden, 
onder voorwaarde van een diploma, opgevolgd 
Personeelsgeleding: de termijn van JVe verloopt, JVe is herkiesbaar en is bij 
gebrek aan tegenkandidaten zonder stemming herkozen 
JVe organiseert verkiezingen voor ouders en leerlingen. 

b. Zonnepanelen 
Op het dak van de Maasbrachterweg zijn zonnepanelen aangelegd.  

 
4. Aanmeldingen 2018- 2019  

Het aantal aanmeldingen is gelijk aan de prognose. Wellicht komen er nog enkele 
aanmeldingen bij ivm verhuisgevallen enz.  
 

5. Evaluatie open dag/ week 
Beiden zijn goed verlopen. Er was een goede sfeer. Het was vrij druk en gelukkig was de drukte 
goed verspreid.  
Ouders merken op dat er erg veel gebruik van afkortingen wordt gemaakt. De betekenissen 
hiervan zijn niet altijd voor iedereen even duidelijk.  
Komende schooljaar wordt de open week  VMBO in de middag georganiseerd, in plaats van in 
de ochtend. Er is dan minder lesuitval voor leerlingen. 
    

6. Formatie 2019- 2020  
Door het krimpen van het aantal leerlingen zijn op SOML- niveau zijn een drietal regelingen 
aangeboden: 

 Vertrekregeling 

 60- 80- 100 regeling 

 Persoonlijk budget regeling 
Doordat hier veel gebruik van is gemaakt, is de frictie grotendeels opgelost. Bovendien zijn er 
meer kansen voor jonge collega’s. De kosten voor de regelingen worden automatisch 
terugverdiend.  
Op het Connect College is nog een kleine frictie en zijn de vacatures grotendeels ingevuld. Er is 
voldoende vertrouwen dat alle vacatures gevuld kunnen worden.  
Doordat relatief veel docenten met een LC- of LD- functie gebruik maken van de regelingen is 
er meer ruimte voor promoties van docenten in de toekomst.  
 
  



  

  

    
7. Begroting 2019 

De begroting is reeds goedgekeurd. 
In het eerste trimester lopen de begroting en de realisatie met elkaar in de pas.  
Opvallend is het hoge ziekteverzuim wat erg hoge vervangingskosten als gevolg heeft. Tot nu 
toe is het steeds gelukt op termijn geschikte vervanging te vinden. Dit zal echter steeds 
moeilijker worden.  
Door de gemaakte keuzes van leerlingen bestaat de kans dat er een extra klas komt. Dit zal erg 
duur zijn maar komt de kwaliteit ook ten goede.  
In de kosten van de softwarelicenties zitten onder andere de volgende kosten verwerkt: Slim 
voor Microsoft programma’s, virusscanners en de kosten van IT Workz.  
Gelijkmatig zullen alle leerlingen van een Chromebook worden voorzien. De mogelijkheden en 
de kosten van de Chromebooks worden besproken. 
     

8. Lessentabel 2019- 2020  
HAVO/ VWO 
De schoolleiding is voornemens in de klassen 2 en 3 HAVO en VWO een uur extra wiskunde 
per week aan te bieden. Dit gaat ten koste van een uur kwt per week. Zodoende zijn de 
leerlingen beter voorbereid op wiskunde in de bovenbouw.   
Vanuit de leerlinggeleding komen signalen dat de afgesproken keuzemogelijkheden van 
wiskunde in de praktijk niet altijd kloppen. De schoolleiding gaat dit controleren. 
De MR geeft instemming aan de extra wiskundeles in onderbouw havo/ vwo.  
VMBO 
In de bovenbouw BBL en KBL wordt momenteel het vak maatschappijkunde (MK) aangeboden. 
MK blijkt niet goed aan te sluiten bij de onderbouw. Momenteel wordt onderzocht wat komende 
jaren het beste kan worden aangeboden: MK, aardrijkskunde of geschiedenis.  
Als gevolg van de krimp zijn het aantal aanmeldingen voor kunstvakken muziek en beeldend 
erg laag. Er wordt gekeken naar een slimme oplossing, eventueel het combineren van 
verschillende niveaus voor het praktijkgedeelte.  
De voorgestelde wijzigingen in de lessentabel VMBO 2019- 2020 wordt het volgende overleg 
geagendeerd.  
  

9. Examenreglement en PTA   
Momenteel maakt elke school binnen SOML zijn eigen examenreglement en PTA (planning van 
toetsing en afsluiting). Het streven is dit in de toekomst gezamenlijk te doen. De vorm en inhoud 
worden vastgelegd in een format. Hierbinnen is ruimte voor specifieke schoolregels. Zo kunnen 
excessen worden voorkomen en is er meer uniformiteit. 
Voor 1 oktober 2019 is instemming hierover door de MR vereist. 
 

10. Rondvraag  

 De vacatieregeling wordt het volgende overleg geagendeerd. 

 Het volgende overleg is vastgesteld op woensdag 3 juli, aanvang 18.30 uur, met 
afsluitend etentje.  

 
11. Sluiting  

20.10 uur 


