
MR- OVERLEG

Vergaderdatum: Woensdag 30 oktober 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), Evelyn Beenders
(ouder), Ronald Dijke (ouder), Raymond Verjans (CD), Wil Wolfs (OOP), Bert Zeelen
(OP), Jos Houben (OP), Richard Laurense (OP), Math Mestrom (OOP) en Jos
Verstappen (OP)

Afwezig: Danny Hermans (CD), Daniëlle Leroi (OP) en Nicole Weckmann (OP)

Actiepunten:

1. Als er ouders en/ of leerlingen zijn die interesse hebben in MR- scholing kan dit worden
doorgegeven aan de secretaris.

2. De MR geeft instemming aan de onderwijstijd 2019- 2020.
3. De MR geeft instemming aan het schooljaarplan 2019- 2020.
4. De MR geeft instemming aan de servicekosten en overzicht reizen 2019- 2020.
5. Milou en Evelyn Beenders gaan namens de leerlingen en de ouders van het Connect College

plaatsnemen in de GMR van SOML.
6. Het volgende MR- overleg is vastgesteld op woensdag 5 februari 2020, 19.00 uur.

1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom voor het tweede MR- overleg van het schooljaar 2019-2020.
Een speciaal woord van welkom is er voor de twee nieuwe leden. Iedereen stelt zich ter
kennismaking kort voor.

2. Notulen 18 september 2019
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website
van school en verspreid onder het personeel.



3. Mededelingen
- Dinsdag 5 november 2019 is de eerste van drie SOML-ontwikkelmiddagen. Leraren

gaan met elkaar aan de slag om het onderwijs te verbeteren. Leerlingen volgen deze
dag een 30-minutenrooster.

- De schoolleiding streeft erna om meer en beter afval te gaan scheiden.
- De resultaten van de onderwijsinspectie zijn binnen, alle afdelingen staan op groen.
- Er is een medewerkers tevredenheidsonderzoek afgenomen, de algemene tevredenheid

is positief, een ander sterk punt is de leerlingbegeleiding. Doorgroeimogelijkheden voor
medewerkers en feedback geven en ontvangen zijn nog aandachtspunten.

- Als er ouders en/ of leerlingen zijn die interesse hebben in MR- scholing kan dit worden
doorgegeven aan de secretaris.

- Komende woensdag, 6 november, is er een staking in het onderwijs. Gezien de grote
stakingsbereidheid onder het personeel kunnen de leerlingen deze dag niet worden
opgevangen en is de school een dag gesloten.
Om de staking extra kracht bij te zetten ondersteunen de ouders en leerlingen van de
MR deze staking.

4. MR- verkiezingen
De MR is nu voorlopig compleet. Wil Wolfs zal per 1 januari 2020 echter de overstap maken
naar Lyceum Schöndeln en zal dus moeten worden opgevolgd.
Het actuele rooster van aftreden wordt spoedig gedeeld.

5. MR- scholing
Dit agendapunt is reeds besproken bij de mededelingen.

6. Schooljaarplan 2019- 2020
SOML maakt elke vier jaar een meerjarenbeleidsplan (2016- 2020). Dit is het kader waarin het
schoolplan (2016- 2020) voor het Connect College wordt gemaakt. Naar aanleiding van het
schoolplan worden er vier schooljaarplannen gemaakt.
Het schooljaarplan 2019- 2020 is het vierde in de reeks van vier. Er wordt doorgegaan op de
ingeslagen weg en dus een continuering van ingeslagen beleid.
Er wordt gevraagd naar de status van de verschillende speerpunten uit het schooljaarplan
2018- 2019, dit is namelijk niet direct herkenbaar in het nieuwe schooljaarplan 2019- 2020.
De schoolleiding geeft aan dat het schooljaarplan 2018- 2019 geëvalueerd is en dat het
schooljaarplan 2019- 2020 daarvan de uitwerking is. De schoolleiding zal de evaluatie met de
MR delen in meer concrete zin.
De MR geeft instemming aan het schooljaarplan 2019- 2020.

7. Onderwijstijd 2019- 2020
Er wordt gemeten over de gehele schoolperiode van een leerling (4, 5 of 6 jaar) en niet meer
per leerjaar.
Alle aangeboden onderwijs telt mee voor de onderwijstijd, ook facultatieve vakken.
Er wordt meer onderwijstijd geprogrammeerd dan noodzakelijk, een buffer ingebouwd voor als
er lesuitval is.
De MR geeft instemming aan de onderwijstijd 2019- 2020.



8. Servicekosten en overzicht reizen 2019- 2020
Er zijn geen grote veranderingen. Enkel de ouderbijdrage voor de skireis is met €5,- verhoogd
naar €480,-.
De MR geeft instemming aan de servicekosten en overzicht reizen 2019- 2020.

9. Gevolgen van het rookbeleid
Vanaf 1 januari 2020 moeten alle schoolterreinen in Nederland rookvrij zijn, zowel voor
leerlingen als voor personeel. Het Connect College heeft ervoor gekozen om dit met ingang van
schooljaar 2019-2020 in te voeren.
De gevolgen van het rookbeleid zijn dat er meer leerlingen tijdens schooltijd van het
schoolterrein afgaan en er meer rommel/onrust in de woonwijk rondom school ontstaat.
Bovendien staan meerdere collega’s vlak voor de poort een sigaret te roken.
De schoolleiding vraagt naar mogelijke ideeën om de overlast in de wijk te verminderen. Er is
momenteel sprake van een schoolregel die moeilijk te handhaven is.
Enkele besproken ideeën zijn: gedogen op het schoolterrein i.c.m. pasjes, meer preventief
beleid, een voorziening buiten het schoolterrein, schoolterrein hermetisch afsluiten tijdens
schooltijd, leerlingen toestemming geven om van het schoolterrein te gaan, meer richting
industrieterrein gaan i.p.v. de woonwijk en meer handhaving vanuit de gemeente. Deze ideeën
worden meegenomen om te komen tot een mogelijke ‘oplossing’.

10. Rondvraag
 Danny Hermans is momenteel interim directeur op zusterschool Ursula. Daarom wordt

hij op het Connect College zo veel mogelijk ontlast en zal hij de MR- overleggen niet
altijd meer bijwonen.

 Milou en Evelyn Beenders gaan namens de leerlingen en ouders van het Connect
College plaatsnemen in de GMR van SOML.

 Voor ouders en leerlingen is er een vacatieregeling van €30,- per overleg.
 Het volgende MR- overleg is vastgesteld op woensdag 5 februari 2020, 19.00 uur.

11. Sluiting
20.30 uur


