
MR- OVERLEG

Vergaderdatum: Woensdag 5 februari 2020, 19.00 uur Voorzitter: Bert Zeelen

Vergaderplaats: Personeelskamer Notulist: Jos Verstappen

Aanwezig: Noa Mestrom (leerling), Kayleigh Diepstraten (leerling), Mike Damen (leerling), Jo
Laumen (ouder), John Wolters (ouder), Evelyn Beenders (ouder), Ronald Dijke (ouder),
Raymond Verjans (CD), Bert Zeelen (OP), Jos Houben (OP), Richard Laurense (OP),
Daniëlle Leroi (OP), Nicole Weckmann (OP), Math Mestrom (OOP) en Jos Verstappen
(OP)

Afwezig: Milou Beenders (leerling)

Actiepunten:

1. De MR geeft instemming aan de begroting 2020.
2. De MR geeft instemming aan de samenstelling examencommissie.
3. De MR geeft onder voorwaarde instemming aan het keuzeformulier vmbo 3gt.
4. De MR geeft instemming aan de overgangsnorm brugklas.
5. De MR geeft positief advies omtrent de vakantieregeling 2020- 2021.

1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom voor het derde MR- overleg van het schooljaar 2019-2020.

2. Notulen 30 oktober 2019
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website
van school en verspreid onder het personeel.



3. Mededelingen
a. 4 mei 2020

Maandag na de meivakantie, de dag voor Bevrijdingsdag, is een reguliere
schooldag.

b. Schoolplan 2020- 2024
Er zijn nog geen kaders klaar vanuit SOML.

4. Begroting 2020
Ondanks dat er voor de komende jaren tekorten zijn begroot, is de begroting 2020 wel
goedgekeurd door het CvB.
Uitgangspunten bij het opstellen van de begroting waren meer dynamiek mogelijk maken
voor schoolontwikkeling en onderwijsinnovaties, ontwikkelmogelijkheden en
promotiekansen voor medewerkers. Gehoor geven aan de verbeterpunten die
voorkomen uit het MTO en zorgen dat het geld uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de
leerlingen terechtkomt.
De MR geeft instemming.

5. Kwaliteitsonderzoeken
Scholen worden steeds meer beoordeeld door de overheid.
Via ‘Kwaliteitscholen’ zijn de tevredenheidsonderzoeken voor ouders, leerlingen en
personeel uniform gemaakt voor SOML. Tevens zijn er docent- en mentorevaluaties.
Zodoende kan de kwaliteitszorg worden gewaarborgd en verantwoord.

6. Samenstelling examencommissie
Deze commissie bestaat uit de examensecretaris, de betreffende teamleider en een
docent. De commissie wordt samengesteld zodra er een casus is.
De MR geeft instemming.

7. Keuzeformulier vmbo 3gt
Momenteel is wiskunde op vmbo gt een verplicht vak t/m leerjaar 3. Het voorstel is dit
t/m leerjaar 2 te doen. Middels rekenvaardigheid wordt gewaarborgd dat de leerlingen
voldoende rekenniveau bereiken voor toelating tot het mbo. Bij bepaalde leerroutes blijft
wiskunde wel een verplicht vak.
Zodoende kan er meer maatwerk worden geleverd aan de individuele leerling.
De MR geeft instemming onder voorwaarde dat dit regelmatig geëvalueerd wordt om te
voorkomen dat leerlingen massaal geen wiskunde meer kiezen.

8. Overgangsnorm brugklas
Het vak Wetenschap & Technologie gaat werken met onvoldoende/ voldoende/ goed in
plaats van met cijfers in de brugklas tl/havo/ vwo.
Hierdoor moet het normgetal worden aangepast. Het bestaat nu namelijk uit 12 in plaats
van 13 vakken.
De MR geeft instemming.



9. Vakantieregeling
De voorgestelde vakantieregeling is het resultaat van overleg tussen PO- en VO-
vertegenwoordigers uit zuid- en midden- Limburg.
De MR stelt voor niet af te wijken en geeft zodoende een positief advies.

10. Rondvraag
 De MR- scholing is als iets te technisch ervaren door de leerlingen.
 Mogelijke oplossingen voor de gevolgen van het rookbeleid worden momenteel nog

besproken binnen school.
 Het volgende MR- overleg is vastgesteld op woensdag 18 maart 2020.

11. Sluiting
19.50 uur


