
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 2 juli 2019, 18.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Notulist: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

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

 
Afwezig:  

 
David Hofstede (leerling), Jo Laumen (ouder), Wim Barelds (ouder) en Nicole 
Weckmann (OP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. De voorzitter schrijft een uitnodigend stuk om kandidaten te werven voor de MR- 

verkiezingen in het infobulletin. 
2. De MR stemt in met de lessentabel vmbo 2019- 2020. 
3. De Mr stemt in met het examenreglement en PTA.  
4. Het schooljaarplan 2019- 2020 wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar geagendeerd. 

 
 

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

2. Notulen 29 mei 2019   
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 

 
 

3. Mededelingen  
De MR- verkiezingen voor ouders en leerlingen vinden plaats na de zomervakantie. De 
voorzitter schrijft een uitnodigend stuk om kandidaten te werven voor in het infobulletin.  
  



  

  

     
4. Lessentabel vmbo 2019- 2020 

Momenteel wordt in de bovenbouw vmbo bbl en kbl maatschappijkunde als keuzevak 
aangeboden binnen zorg en welzijn. Maatschappijkunde blijkt niet goed aan te sluiten op de 
onderbouw en de doelgroep. Daarom is in overleg met de leerlingen, de secties aardrijkskunde, 
geschiedenis en maatschappijkunde voorgesteld om geschiedenis als keuzevak aan te bieden. 
De MR geeft haar instemming.  
De kunstvakken beeldend en muziek worden helaas weinig gekozen in de bovenbouw vmbo, 
het minimale aantal leerlingen wordt niet gehaald. In plaats van de vakken te schrappen is het 
voorstel de vakken ‘slim’ aan te bieden door leerjaren en/ of leerwegen te combineren voor het 
praktijkgedeelte. Dit in overleg met de betreffende secties. 
De MR geeft haar instemming. 
 
 

5. Examenreglement en PTA  
Naar aanleiding van het examendebacle in Maastricht heeft SOML een uniform 
examenreglement en PTA gemaakt voor al haar scholen. 
Alle verplichten onderdelen zijn hierin opgenomen en daarnaast is er nog ruimte voor 
schoolspecifieke zaken. 
In december 2019 komt er nog een format voor het invullen van het PTA zodat alle 
verplichtingen er in zijn opgenomen en het makkelijker te controleren is. 
Bij de start van komend schooljaar worden ook leerlingen betrokken bij het controleren van de 
PTA’s. 
De MR geeft haar instemming. 
 
  

6. Concept schooljaarplan 2019- 2020 
Komend schooljaar is het laatste van het 4- jarige schoolplan. Zodoende zullen er weinig 
nieuwe onderdelen in het schooljaarplan 2019- 2020 komen. De ingeslagen weg wordt 
doorgetrokken. Er zullen enkele kleine verscherpingen zijn maar geen wijzigingen ten opzichte 
van de afgelopen drie schooljaren. 
Het schooljaarplan wordt bij de start van het komende schooljaar nogmaals geagendeerd.  
 
   

7. Eindexamenresultaten   
De eindexamenresultaten zijn goed, ook in vergelijking met andere scholen. 
Hier mogen we als school met recht trots op zijn! 
 
  

8. Vacatieregeling  
Na afloop van de vergadering kunnen de vacatieformulieren worden ingevuld. 
 
  



  

  

   
9. Rondvraag  

Er is een dankwoord van Hugo van Ool, hij neemt na 11 jaar afscheid van de MR. 
Er is een dankwoord van Bas Loete, hij neemt na 1 jaar afscheid van de MR met zijn diploma 
op zak, tevens hoopt hij ooit terug te keren als docent op het Connect College. 
Er is een dankwoord van Nova Klok, zij neemt na 2 jaar afscheid van de MR met een diploma 
op zak, Nova geeft aan niet terug te keren als docent. 
 
 

10. Sluiting  
19.15 uur 
Na afloop is er een gezamenlijk eten ter afsluiting van het schooljaar en wordt afscheid 
genomen van de aftredende MR- leden. 


