
MR- OVERLEG

Vergaderdatum: Woensdag 18 september 2019, 19.00 uur Voorzitter: Bert Zeelen

Vergaderplaats: Personeelskamer Notulist: Jos Verstappen

Aanwezig: Noa Mestrom (leerling), Kayleigh Diepstraten (leerling), Mike Damen (leerling), Milou
Beenders (leerling), Jo Laumen (ouder), John Wolters (ouder), Raymond Verjans (CD),
Danny Hermans (CD), Wil Wolfs (OOP), Bert Zeelen (OP), Jos Houben (OP), Daniëlle
Leroi (OP), Richard Laurense (OP), Nicole Weckmann (OP) en Jos Verstappen (OP)

Afwezig: Math Mestrom (OOP)

Actiepunten:

1. Alle ouders krijgen nog deze week een bericht omtrent de vacatures in de oudergeleding van
de MR.

2. De MR geeft instemming aan de schoolgids 2019- 2020.
3. De MR geeft instemming aan het PTA 2019- 2020.
4. Het volgende MR- overleg is gepland op woensdag 30 oktober 2019, 19.00 uur.

1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom voor het eerste MR- overleg van het schooljaar 2019/ 2020.
Een speciaal woord van welkom is er voor de drie nieuwe leden.

2. Notulen 3 juli 2019
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website
van school en verspreid onder het personeel.

3. Mededelingen
 Er is papieren post voor de leerlingengeleding, afkomstig van Laks.
 Het schooljaarplan 2019- 2020 en de onderwijstijd zijn inmiddels klaar maar zijn niet

geagendeerd omdat er een te korte voorbereidingstijd was.



4. MR- bezetting
Met de komst van Kayleigh Diepstraten, Milou Beenders en Mike Damen is de
leerlingengeleding geheel bezet.
Binnen de oudergeleding zijn er nog twee vacatures. Nog deze week zal de secretaris alle
ouders van school per mail benaderen en informeren omtrent de twee vacatures.

5. Schoolgids 2019- 2020
Op inhoud is de schoolgids vrijwel geheel hetzelfde als voorgaande jaren. De grootste
aanpassingen zijn de namen en de jaartallen.
Nieuw is het rookbeleid. Met ingang van het huidige schooljaar is het gehele schoolterrein
rookvrij. Zowel voor leerlingen als voor personeel.
Bij de schoolreizen staat dat 4 gymnasium ook meekan met de Engeland- en Berlijnreis. Dit
klopt niet, voor 4 gymnasium is er de Romereis.
De MR geeft instemming aan de schoolgids 2019- 2020.

6. PTA 2019- 2020
Het document wordt gezamenlijk doorgenomen.
Er zijn enkele vragen over het instroom PTA. Voornaamste doel is dat er geen hiaten in de SE-
werken van instromers ontstaan.
Bij IBC maken de leerlingen geen apart profielwerkstuk. Hun deelname aan IBC voldoet al
ruimschoots aan de voorwaarde van het profielwerkstuk.
De MR geeft instemming aan het PTA 2019- 2020.

7. Managementstructuur
Wegens ziekte heeft zusterschool Ursula per direct een interim locatiedirecteur nodig. Danny
Hermans, locatiedirecteur havo/ vwo in Echt, is hier door SOML voor gevraagd. Danny gaat
deze uitdaging aan.
Concreet betekent dit dat Danny gedeeltelijk beschikbaar blijft voor het Connect College en dat
zijn taken zo veel mogelijk worden overgenomen door Raymond Verjans, locatiedirecteur
VMBO in Echt, en de teamleiders.
Omdat bij zusterschool Ursula een flinke klus te wachten staat, wordt geprobeerd Danny zo min
mogelijk te belasten op het Connect College.

8. Rondvraag
a. Instromers op 4 VMBO GT kunnen niet mee naar Parijs in verband met een CKV-

activiteit. Er wordt gekeken of deze CKV- activiteit op een ander moment kan
worden ingevuld.

b. Het volgende MR- overleg wordt gezamenlijk gepland op woensdag 30 oktober
2019, aanvang 19.00 uur.

9. Sluiting
19.45 uur


