Medezeggenschapsraden van het Bernardinuscollege
MR1819.49
Verslag vergadering maandag 22 oktober 2018, 18.00 uur
Aanwezig
Geleding personeel: dhr. E. den Boer (voorzitter), dhr. R. Bouwens (secretaris),
mw. L. Dortants, dhr. G. Lumeij en mw. M. Snijders.
Geleding leerlingen: mw. L. Engels, mw. C. Kockelkorn en mw. I. Smits
Geleding ouders:

mw. C. Kluijfhout en dhr. R. Simonis

Directie:

mw. D. Ceiler, dhr. PP. Lenssen, dhr. G. de Munck en dhr. J. Reumkens

Gast ouderraad:

geen vertegenwoordiging door verschuiven datum

Afwezig:
Geleding personeel: dhr. M. Keune (ziek)
Geleding ouders:
dhr. E. Daemen (met kennisgeving)

1. Opening om 18.06 uur
2. Definitieve samenstelling MR (MR1819.01, nieuwe versie) / voorstelronde
Omdat er een nieuw MR-lid is, stelt iedereen zich kort voor.
3. Vaststelling agenda/wat verder ter tafel komt
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
4. Verslag van de vergadering van 10 september 2018 (MR1819.28)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Actiepuntenlijst tot en met 10 september 2018 (MR1819.28)
De actiepunten 1, 5 en 7 blijven staan.
Actiepunt 2: de leerlingen zullen roulerend aan het agenda-overleg deelnemen.
De ouders beraden zich nog over deelname aan het agenda-overleg. Evenzo nemen
de ouders in beraad wie kan en wil deelnemen aan het GMR-overleg (actiepunt 1).

Actiepunt 3: de bestuurlijke agenda wordt deze week in de nieuwsbrief opgenomen.
De actiepunten 4 en 6 zijn afgewerkt.
6. Mededelingen:
a. Geleding personeel
Er zijn geen mededelingen.
b. Geleding leerlingen
De leerlingen geven aan dat ze informatie missen over studierichtingen en
open dagen. Een en ander is in Qompas te vinden, maar blijkbaar geniet dat
weinig bekendheid. Er zal aandacht voor komen in de eerstvolgende
nieuwsbrief. De leerlingen wordt gevraagd te stimuleren dat deze wordt
gelezen.
c. Geleding ouders
Er zijn geen mededelingen.
d. GMR
In het GMR-overleg van 24 september 2018 zijn aan de orde geweest:
-de aankondiging van een nieuw examenreglement;
-de invulling van de ontwikkeltijd in de nieuwe cao;
-een beleidsdocument m.b.t. tot ICT;
-de nieuwe MR-reglementen;
-de begroting op bestuursniveau;
-de uitgangspunten voor de functiemix.
e. Directie
De directie geeft aan dat 30 uur werkdrukverlaging en ontwikkeltijd van de
nieuwe cao moeilijk te implementeren zijn, omdat het ‘een sigaar uit eigen
doos’ is; er staat geen extra bekostiging tegenover. Ondanks dat zal de
nieuwe regeling cao-conform ingevoerd gaan worden. Op bestuursniveau
wordt momenteel gekeken naar de implementatie.
Bij het agendapunt over de begroting en de formatie komt dit terug.
De school is bezig met een aanvraag voor het Begaafdheidsprofiel; het
samenwerkingsverband is daarover positief. Vanuit de personeelsgeleding
komt de vraag of daarvoor dan wel extra middelen ter beschikking komen
en of dat dan wel in de beschikbare ruimte van de formatie past.
7. Medezeggenschapsstructuur (verzoek van CvB; MR1819.29 t/m 38)
De stukken 29 t/m 33 betreffen de door het CvB ingestelde
groepsmedezeggenschapsraad, de samenstelling van de drie MR’en van het
Bernardinuscollege. Vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
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worden bevoegdheden overgedragen aan de groepsmr voor aangelegenheden die
alleen de scholen van het Bernardinuscollege betreffen. De facto hebben de MR’en
altijd samen vergaderd en als groepsmr gefunctioneerd; de vraag is echter of alle in
het reglement genoemde bevoegdheden moeten worden overgedragen. Dit kan
bijvoorbeeld bij de samenvoeging van brinnummers een rol spelen.
De stukken 34 t/m 38 betreffen een nieuw reglement van de MR, waarbij veel
bevoegdheden zijn overgedragen aan de GMR. Ook hier betreft het een wijziging die
in de lijn der verwachtingen ligt, nu veel meer personele zaken in het bestuursbureau
centraal en uniform worden geregeld. Maar ook hier geldt de vraag: laten we al deze
bevoegdheden overdragen?
Het is voor velen moeilijk de nieuwe situatie met de oude te vergelijken. In de GMR is
wel een stuk aan de orde geweest, waarin alle wijzigingen te zien zijn. De secretaris
vraagt het bestuur of hij dat document aan alle MR-leden mag toesturen (actiepunt
2). In de vergadering van 12 november kunnen we dan op dit agendapunt
terugkomen.
8. Formatieplan 2018-2019 (consolidatie; uit bestuurlijke agenda; MR1819.39 t/m 41)
Inclusief besteding Werkbudget ‘17-‘18 en Project- en innovatiegelden ‘18 –‘19
De spreadsheet wordt toegelicht, waarna zich naar aanleiding van de ontwikkelingen
in de leerlingenaantallen en de uitstroomcijfers een discussie ontspint over de
brugklasstructuur als een urgent veranderingsvoorstel, het imago van de school in
het algemeen en van het Technasium in het bijzonder. De leerlingen geven aan dat er
de laatste tijd te veel onrust wordt gevoeld met betrekking tot het onderwijsconcept.
Ook de docenten hebben in het tevredenheidsonderzoek aangegeven dat er teveel
ontwikkelingen tegelijkertijd zijn aangepakt zonder ze daadwerkelijk te
implementeren en te borgen. De directie geeft aan dat er nu inderdaad aan een sterk
eenduidig onderwijsconcept gewerkt wordt, gebaseerd op meer draagkracht van en
vertrouwen in het personeel.
Er wordt geconstateerd dat het aan de orde zijnde document niet meer de
overhevelingscijfers bevat tussen OP, OOP en directie, terwijl die in april jongstleden
bij de bespreking van de begroting uitdrukkelijk wel aan de orde zijn geweest. De
rector zal het bestuur vragen waarom deze in de ‘bevroren situatie’ niet meer zijn
opgenomen. Omdat het document instemming behoeft van de P-geleding, zal de
discussie hierover, alsmede over andere, meer detaillistische vragen, in het PMRdirectie-overleg worden voortgezet (actiepunt 3).
9. Kengetallen formatie 2018-2019 (uit bestuurlijke agenda; MR1819.42)
Deze zijn niet expliciet aan de orde geweest.
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10. Begroting 2018-2019 (uit bestuurlijke agenda; MR1819.43)
De (M-)begroting laat een positief resultaat zien van bijna €170.000, maar er moet
rekening worden gehouden met het feit dat de gelden van de gemeente in de
toekomst wellicht sterk omlaag kunnen gaan. Aangezien het hier om meer dan
€300.000 gaat, is het verstandig het resultaat te reserveren en niet uit te geven.
11. Onderwijstijd 2018-2019 (uit bestuurlijke agenda; MR1819.44 en 45)
Dit document gaat van een heel ander uitgangspunt voor de onderwijstijd uit dan in
het verleden: elk aanbod, waaraan een leerling kán deelnemen, telt als aangeboden
onderwijstijd. Dit gooit dan ook een geheel nieuw licht op de berekeningen voor het
Bernardinuscollege. Nagedacht moet worden over een inkrimping van de
lessentabellen in de onderbouw en wellicht het effectiever invullen van de
ophokuren in de bovenbouw.
Document MR1819.45, hetgeen ter informatie is aangeboden, laat ook veel nieuwe
mogelijke invullingen van onderwijstijd zien, die uitnodigen tot discussie en
toepassing in de toekomst.
Besluit: De aanwezige ouders en leerlingen stemmen unaniem in met de invulling
van de onderwijstijd, zoals deze is gegeven in document MR1819.44.
De afwezige ouder wordt schriftelijk naar zijn mening gevraagd.
12. Vrijwillige ouderbijdrage (verzoek van dir.; MR1819.46 t/m 48)
Het document is onderdeel van vooroverleg geweest tussen de directie en een lid
van de oudergeleding. Ook een andere ouder spreekt zich positief uit over de
helderheid van de procedure rond de ouderbijdrage.
Besluit: De aanwezige ouders stemmen unaniem in met de procedure rond de
vrijwillige ouderbijdrage, zoals vastgelegd in de stukken MR1819.47 en 48.
De afwezige ouder wordt schriftelijk naar zijn mening gevraagd.
13. Rondvraag
Nu de overplaatsing van groepen leerlingen van het Windekind (voorlopig) niet
doorgaat, wordt op bestuursniveau nu naar andere invulling gezocht voor de
leeggeraakte gebouwdelen van het Bernardinuscollege.
14. Sluiting om 20.50 uur.
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Actielijst/Besluitenlijst MR d.d. 2018 - 2019
Nr.
1

2

3

4

5
6
Besluit 1

Besluit 2

Besluit 3

Ref.nr.

Actie / Besluit

Uit overleg op

MR1819.49
Ag.pt. 5

De ouders beraden zich nog over
deelname aan het agendaoverleg. Evenzo nemen de
ouders in beraad wie kan en wil
deelnemen aan het GMRoverleg
MR1819.49
De secretaris vraagt het bestuur
Ag.pt. 7
of hij het reglement met
zichtbare wijzigingen aan alle
MR-leden mag toesturen
MR1819.49
Omdat het document
Ag.pt. 8 t/m
instemming behoeft van de P10
geleding, zal de discussie
hierover, alsmede over andere,
meer detaillistische vragen, in
het PMR-directie-overleg
worden voortgezet
MR1819.28,
Evaluatie lessentabel
Ag.pt. 3
gymnasium op MR-agenda
plaatsen voor april/mei 2019
MR1819.28,
Er komt een werkgroep voor het
Ag.pt. 9
leerlingenreglement en -statuut
MR1819.28,
Personeel, m.n. administratie
Ag.pt. 10
informeren over gevolgen AVG
MR1819.12
De MR stemt in met de PTA’s,
t/m 14
zoals voorgelegd in de stukken
onder MR1819.12 t/m 14
MR 1819.44
De aanwezige ouders en
leerlingen stemmen unaniem in
met de invulling van de
onderwijstijd.
MR1819.47 en De aanwezige ouders stemmen
48
unaniem in met de procedure
rond de vrijwillige
ouderbijdrage.
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Door

22-10-2018

oudergeleding

22-10-2018

secretaris

22-10-2018

personeelsgeleding en
directie

10-9-2018

secretaris

10-9-2018

directie

10-9-2018

directie

10-9-2018

Gehele MR

22-10-2018

Ouder- en
leerlingengeleding

22-10-2018

Oudergeleding

