
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 18 maart 2020, 19.00 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Notulist: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Noa Mestrom (leerling), Kayleigh Diepstraten (leerling), Milou Beenders (leerling), Mike 
Damen (leerling), Evelyn Beenders (ouder), Ronald Dijke (ouder), Raymond Verjans 
(CD), Bert Zeelen (OP), Jos Houben (OP), Daniëlle Leroi (OP), Nicole Weckmann 
(OP), Math Mestrom (OOP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Richard Laurense (OP), Jo Laumen (ouder) en John Wolters (ouder) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. Het volgende MR- overleg is gepland op woensdag 20 mei 2020, aanvang 19.00 uur. 
2. De MR geeft instemming aan de realisatie van de verbouwing.  
3. De secretaris organiseert MR- verkiezingen voor het personeel en ouders. 

 
 

1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het vierde MR- overleg van het schooljaar 2019-2020. 
Dit is het eerste MR- overleg dat plaatsvindt via de digitale snelweg. Dit als gevolg van de 
coronamaatregelen. 
 

2. Notulen 5 februari 2020  
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 
 

3. Datum volgende overleg vaststellen 
Het volgende MR- overleg is gepland op woensdag 20 mei 2020, aanvang 19.00 uur. 

 
4. Mededelingen  

 De school, leerlingen en ouders zijn verheugd dat de schoolexamens weer 
afgenomen mogen worden. Komende week wordt er gestart. Hierbij worden de 
strikte voorwaarden van het RIVM nageleefd.  

 De deadline aanmeldingen voor het mbo zijn uitgesteld van 1 april naar 1 mei 2020.  
 



  

  

5. Actualiteiten coronavirus  
Het is een bijzondere situatie. Niet alleen op het Connect College, in Limburg of Nederland 
maar over de hele wereld. 
Binnen 2 dagen zijn er voor alle klassen en voor alle vakken Google- classrooms ingericht. 
Docenten doen hun uiterste best om het ‘’online onderwijs op afstand’’ zo goed mogelijk vorm te 
geven. Dit vergt veel van leerlingen, ouders en personeel. De eerste reacties zijn positief.  
De vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen vanuit de ouders zijn een zeer 
welkome hart onder de riem. 

   
6. Aanmeldingen schooljaar 2020- 2021  

Momenteel zijn er 254 aanmeldingen, dit is conform prognose. De verwachting is dat er, zoals 
gebruikelijk, nog enkele aanmeldingen zullen volgen. 
Opvallend is dat er minder leerlingen uit het noorden komen en meer vanuit het zuiden, met 
uitzondering van Susteren.  
De MR spreekt haar complimenten uit aan het gehele personeel voor hun inzet en aan de 
aannamecommissies in het bijzonder. 

 
7. Nieuwe hoofdingang  

We zijn één school zijn, daarom willen we graag één centrale ingang. Voornemen is deze te 
realiseren op de plek waar nu ICT zit, in het verlengde van de lange gang. Hier komt dan een 
centrale receptie in plaats van de twee recepties die we nu hebben. Dit levert een besparing op 
de inzet van OOP op. Streven is ook zo veel mogelijk centrale voorziening in de buurt te 
realiseren. De buitendeuren van de andere ingangen gaan vanaf half 9 niet meer open vanaf de 
buitenkant elektronisch op slot. Iedereen kan dan alleen nog maar naar binnen via de centrale 
hoofdingang.  Er wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving in verband met brandveiligheid en 
dergelijke. De verbouwtekeningen zijn uitgebreid gedeeld en besproken met het personeel. 
Streven is te starten in de zomervakantie zodat alles klaar is bij de start van het nieuwe 
schooljaar. Momenteel maken enkele aannemers offertes. De MR geeft instemming aan de 
realisatie van de verbouwing.  

   
8. Evaluatie open dag en open week  

Zowel de open dag als de open week zijn wederom succesvol verlopen, complimenten aan 
iedereen. Er hangt een goede sfeer op school met een positieve uitstraling. 
De papieren evaluatie is ter kennisgeving aangenomen. 

  
9. Huisvesting en partners  

Door de krimp zijn er minder leerlingen op school en is er een overcapaciteit van 8 tot 10 
lokalen. Streven is deze bij elkaar te clusteren en zodoende een ruimte te creëren die verhuurd 
kan worden aan een externe partner. De partner moet een toegevoegde waarde hebben voor 
het onderwijs van de leerlingen. Voor verhuur zijn wettelijke vergoedingen vastgelegd. 
De nieuwe lokale omroep ‘Streekomroep Limburg 2’ gaat zich vestigen in de kelder van het 
gebouw. Hun diensten worden onder andere beschikbaar gesteld voor buitenschools leren. 
Deze ruimte is volledig separaat gemaakt van de rest van het gebouw. 
 

 
 



  

  

10. Kwaliteitsonderzoeken   
De kwaliteitsonderzoeken zijn onlangs afgenomen onder ouders en leerlingen. Op vrijwel alle 
domeinen is een positieve verandering merkbaar en meetbaar. 
De docent- en mentorevaluatie door leerlingen zouden eigenlijk deze week plaatsvinden maar 
zijn uitgesteld i.v.m. corona. 

   
11. MR- verkiezingen 

Aan het einde van dit schooljaar verlopen de termijnen van: 

 Nicole Weckmann en Bert Zeelen (OP) 

 Math Mestrom en Wil Wolfs (OOP) 

 John Wolters en Jo Laumen (ouders) 
Nicole, Bert en Math stellen zich herkiesbaar, Wil werkt inmiddels op een andere school. De 
secretaris gaat onder het personeel vragen wie zich nog kandidaat wil stellen en vervolgens 
verkiezingen organiseren.  
John en Jo zijn vandaag niet present. De secretaris zal hen vragen of ze herkiesbaar zijn, 
andere ouders vragen of zij zich kandidaat willen stellen en ouderverkiezingen organiseren. 
Binnen de leerling geleding verlopen er geen termijnen en doet niemand eindexamen, wat uniek 
is. 

 
12. Rondvraag  

 Vandaag is Magister uitgevallen. Dit is het gevolg van overbelasting. Het gebruik van 
Magister is, zeker nu, essentieel. Hopelijk is dit snel opgelost, we zijn echter 
afhankelijk van externen. 

 Ook zijn er problemen geweest met enkele digitale omgevingen van uitgevers. 
Omdat de uitgevers commerciële belangen hebben is de verwachting dat dit snel 
wordt verholpen. 

 Meerdere vakken zullen hun lesstof niet afkrijgen. Hoe hiermee om te gaan is nog 
niet helemaal duidelijk. Dit is een unieke situatie. Wat betreft de eindexamenvakken 
is gelukkig vrijwel overal alle lesstof afgerond. De trainingen en voorbereidingen op 
het eindexamen vinden nu zo goed als mogelijk plaats via de digitale snelweg. 

 Abusievelijk is het rooster van de proefwerkweek niet tijdig in Magister komen te 
staan. 

 Iedereen bedankt voor de zeer goede etherdiscipline tijdens dit overleg! Hopelijk 
zitten we de volgende keer weer gewoon samen in een ruimte. 

 
 

13. Sluiting  
19.50 uur  


