
  

  

 
  

 
Notulen MR-vergadering 

 
 
Vergaderdatum: 20 juli 2022, start om 18.00u 

 
Voorzitter: Björn Bonten 

 
Vergaderplaats: A03 

 
Secretaris: Cheyenne Golsteijn 

 
Aanwezig: 

 
Evelyn Eussen (ouder), Ronald Dijke (ouder), John Wolters (ouder), Bob 
Daniëls (ouder), Femke Heijman (leerling), Kayleigh Diepstraten (leerling), Noa 
Mestrom (leerling), Monique Pfennings, Raymond Verjans, Richard Laurense, 
Math Mestrom, Nicole Weckmann, Paul Veelen, Robert Heijkers, Jos Houben, 
Björn Bonten, Cheyenne Golsteijn. 
 

 
Afwezig:  

 
Nicole Weckmann, Math Mestrom, Nick Roufs, Mike Damen (leerling).  
 

  Actiepunten: 
  

1. De MR stemt in met de nieuwe leerweg pilot ZW; 
2. De MR stemt in met het kernassortiment ICT; 
3. De MR stemt in met het gebruikersreglement EIC; 
4. De MR stemt in met het extra vak havo; 
5. De MR geeft groen licht aan het concept van het schoolplan. 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 18.00u. 

2. Goedkeuren notulen PMR-vergadering  
De PMR keurt de notulen van de afgelopen PMR-vergadering op 11 juli 2022 
goed. Dat betekent dat de secretaris ze kan verspreiden onder het personeel. 

3. Mededelingen 
Renovatie of nieuwbouw 
Er wordt een onderzoek gedaan door Driven By Value (DBV) naar de twee 
businesscases (renovatie of nieuwbouw). Het onderzoeksrapport wordt verwacht 
in september 2022. De gemeente-ES zal op basis daarvan een besluit nemen. 
Ook gaan het gemeentebestuur en het bestuur van SOML in gesprek over de 
verdeling van de kosten. Waarschijnlijk gaat de gemeente de stenen betalen en 
middels een revolving fund kan SOML dan de bespaarde energie en 
onderhoudskosten terugbetalen. 



  

  

Beide partijen zijn op de hoogte van de stijgende kosten vanwege het duurder 
worden van bouwmateriaal. 
Sectorplan Corona 
Dit plan is klaar, afspraken maken met de eigen MR. Dit plan moet voor 1 
oktober 2022 ingebracht zijn bij de MR. Paul Veelen en Nicole Weckmann zijn bij 
een bijeenkomst aanwezig geweest (samen met twee leden uit de schoolleiding) 
en die informatie zal uitgewerkt worden. 
Aanvullende bekostiging scholencampus met breed onderwijsaanbod  
Deze aanvullende bekostiging is goedgekeurd. Dit is een bekostiging van 
€227.000. Als we hiermee het structureel tekort van €150.000 structureel tekort 
aanvullen, dan levert de bekostiging netto €77.000 extra op. 
Eindexamenresultaten 
98% van onze examenleerlingen is geslaagd!  
De slagingspercentages per afdeling zijn als volgt: 
100% op vmbo-bb; 
100% op vmbo-kb; 
100% op vmbo-gtl; 
94% op havo; 
97% op vwo. 
Dit is een fantastisch resultaat, zeker na twee jaar corona-onderwijs. 
Geslaagden, van harte gefeliciteerd! 
Er wordt gevraagd hoeveel leerlingen niet zouden slagen zonder de 
duimregeling. Dit is een zeer klein aantal. 
HR-scan  
SOML heeft een instrument ontwikkeld om te meten hoe de HR binnen SOML 
ervoor staat. Connect College heeft zich aangeboden als pilotschool. 
Medewerkers van SOML hebben voor deze HR-scan een aantal medewerkers 
van Connect College geïnterviewd en met deze resultaten gaan de SOML-
onderzoekers verder met het ontwikkelen van de HR-scan. 

4. Nieuwe leerweg pilot ZW 
De MR heeft instemmingsrecht. 
Het Connect College neemt sinds schooljaar 2021/2022 deel aan de pilot 
'nieuwe leerweg' met het praktijkgerichte vak informatietechnologie. Speciaal 
voor de scholen die op dit moment al deelnemen aan de pilot, heeft OCW een 
aanvullende subsidie beschikbaar gesteld om, naast het bestaande 
praktijkgerichte vak, een tweede praktijkgericht vak in de bovenbouw van vmbo-
GT aan te kunnen bieden. Op 13 juli 2022 hebben we de bevestiging ontvangen 
dat we vanaf schooljaar 2022/2023 ook het vak zorg en welzijn (Z&W) als 
praktijkgericht vak mogen aanbieden en examineren.  
Dit betekent dat het bestaande beroepsgerichte GL-vak Z&W wordt 
omgeschreven naar een praktijkgericht TL-vak.  

5. Kernassortiment ICT 



  

  

De MR heeft instemmingsrecht. 
Dit document geeft een overzicht van het ICT-assortiment van school.  

6. Gebruikersreglement EIC 
De MR heeft instemmingsrecht. 
Dit document geeft de regels aan waaraan gebruikers van ICT-middelen van 
school zich dienen te houden. Belangrijk is om de gebruikers te wijzen op de 
eigen verantwoordelijkheid voor het device. 

7. Cao-onderhandelingen 
De directie verzoekt om twee à vier afgevaardigden vanuit de PMR om leven te 
gaan geven aan het onderhandelaarsakkoord, voor wat betreft de besteding van 
de collectieve middelen ter verlaging van de werkdruk. 
Het is niet te betalen om het aantal lessen per voltijdsbaan te verminderen. 
Daarom wil men gaan sleutelen aan de onderwijstijd. Dat betekent dus dat de 
onderwijstijd wellicht omlaaggaat per vak. Of dit de werkdruk voor docenten 
omlaag brengt, is discutabel.  
De doorlooptijd van deze cao is anderhalf jaar. Het cao-akkoord kan dit 
schooljaar (2021/2022) niet meer besproken worden bij de GMR van SOML, 
aangezien de afsluitende vergadering al heeft plaatsgevonden. Er wordt gezegd 
dat de kans zeer groot is dat dit akkoord volgend schooljaar wordt besproken bij 
de GMR. 
De minister vindt dat er meer aandacht geschonken moet worden aan taal, 
rekenen, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid. Een voorstel vanuit de 
cao is om bepaalde vakken bij elkaar te plaatsen, zodat er ruimte komt voor 
bovenstaande zaken. Dit betekent dat school dus moet denken aan 
leerdoelgericht onderwijs (cgo) en minder moet denken aan aparte vakken. 
Belangrijk is dat in het akkoord staat dat de medewerkers aan zet zijn.  

8. Extra vak havo 
De MR heeft instemmingsrecht. 
Alle havoleerlingen (vanaf leerjaar 4) krijgen een extra vak of extra lessen KWT 
aangeboden. Voor de leerlingen in de profielen NG en NT wordt N,L&T (extra) 
aangeboden. Voor de leerlingen in de profielen CM en EM wordt een (extra) 
profielvak (bijvoorbeeld Spaans elementair) aangeboden. 
We hebben al meerdere jaren positieve ervaringen met het extra vak op vmbo 
GTL waar we een soortgelijke keuze hebben gemaakt en ‘veel’ leerlingen slagen 
met een extra vak op hun cijferlijst.  
De havoleerlingen hebben wel een escapemogelijkheid: maatwerk is er voor 
leerlingen die een extra vak niet aankunnen; leerlingen krijgen in dat geval extra 
KWT-uren aangeboden ter ondersteuning van het basisaanbod (denk aan 
Nederlands of Engels). 
Er wordt opgemerkt dat het komend schooljaar geheel havo 4 op de dinsdag 20-
80 Learning heeft. Hebben deze leerlingen ook een mogelijkheid om op een 
ander moment KWT-uren te volgen? Er wordt gekeken om dit inderdaad voor 



  

  

havo 4 op een andere dag te plannen. Er wordt sowieso gekeken om de KWT-
uren voor de gehele school effectiever en efficiënter te maken.   

9. Schoolplan 
De MR heeft uiteindelijk instemmingsrecht. 
Dit schoolplan wordt gemaakt voor de periode van 2022 tot en met 2026. Het 
huidige document is een zeer uitgewerkte inhoudsopgave.  
De directie geeft een uitgebreide toelichting bij het document, waarvoor dank. De 
directie vraagt vervolgens of de MR groen licht kan geven aan dit concept, zodat 
het schoolplan uitgewerkt kan worden. 

10. Jaarplanning MR 
Dit document is onder constructie. 

11. Taakverdeling MR 
Op dit moment is Björn Bonten de voorzitter van de MR en is Cheyenne Golsteijn 
de secretaris van de MR. Is er iemand van de MR die wellicht een van deze 
functies ambieert? 

12. NPO 
Vanuit het NPO moet er momenteel een schoolscan/tussenmeting plaatsvinden. 
Het NPO-team heeft daar de stakeholdersbijeenkomst van 28 juni jl. voor 
gebruikt. De resultaten daarvan zullen worden gebruikt om bij te stellen. Tevens 
zullen de bestaande interventies worden nagelopen: welke interventies moeten 
we verlengen en welke kunnen we afronden? NPO-team neemt ook deel aan de 
infosessies van NPO@Limburg om zo in contact te blijven met andere scholen 
én op de hoogte te zijn van de resultaten van diverse interventies op Limburgse 
scholen. De metingen zijn helpend voor het goed neerzetten van het NPO. 
Dinsdag 19 juli was een werksessie van NPO@Limburg m.b.t. scenarioplanning 
voor maatregelen op school t.g.v. een wellicht nieuwe coronagolf. Nicole sloot 
namens MR aan, Nick zal in het MT-overleg twee teamleiders vragen om aan te 
sluiten.  
Aanvulling:  
Uit deze sessie kwam naar voren: vóór 1 oktober moet school aan de MR een 
draaiboek overhandigen inzake de scenario’s. Daarbij zijn twee dingen 
belangrijk: ten eerste afstemming met scholen in de buurt, dat er inhoudelijk niet 
compleet andere draaiboeken zijn en daaruit voortvloeiende maatregelen worden 
genomen. Ten tweede: als de school toch voor de helft gesloten moet worden, 
maar als er op dat moment geen personeel is om dit onderwijs te verzorgen, 
daarvoor wordt er een disclaimer gemaakt. Voornemens om school open te 
houden, maar er kan geen rekening gehouden met bijvoorbeeld een eventuele 
corona-uitbraak onder personeel. In zo’n dergelijke gevallen gaat de school toch 
dicht. 

13. Rondvraag 
Evelyn Eussen neemt afscheid van de MR. Ze heeft met veel plezier 
meegedacht al die jaren. De MR bedankt Evelyn voor haar inzet. 



  

  

Ronald Dijke blijft nog een termijn lid van de MR. Stefanie Stassen zal vanaf 
komend schooljaar aansluiten. 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.15u.  


