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Verslag van de vergadering GMR-CvB 21 juni 2022 

 

Plaats van samenkomst:    Connect College 

 

Aanwezig: 
Thieu Kikken     voorzitter College van Bestuur 
Paul Slegers     lid College van Bestuur 
Marlon Lichtleitner    directeur Bedrijfsvoering 
Judith Goossens    bestuurssecretaris 
Petra van der Vorst    secretaresse College van Bestuur 
Personeelsgeleding: 
Robert Heijkers    Connect College 
Wim Kiggen     St. Ursula, voorzitter GMR 
Niels Roumen     St. Ursula 
Willem van Doorn    ROER College Schöndeln 
Harm Wieldraaijer                       BC Broekhin   
Terence Vroomen    Grescollege 
Richard Coenen    Wings Niekée/Agora 
Sanne Tonnaer    stafdienst SOML 
Oudergeleding: 
Margo Geurts     St. Ursula 
Ilona Mathijsen    St. Ursula 
Jacqueline Cupers    ROER College Schöndeln 
Evelyn Eussen    Connect College 
 
Leerlingengeleding:     
Teun van den Berg    Wings Niekée/Agora 
Meike Mooren     Connect College 
 
Afwezig: 
Personeelsgeleding:  
Pierre Salden     ROER College Schöndeln, secretaris GMR 
Björn Bonten     Connect College 
Erik van Herwijnen    NT2 Mundium 
Ouder-leerlingengeleding: 
Mariska Pansters    BC Broekhin 
Fleur Pastoor     ROER College Schöndeln 

 

   

1. Opening  
Om 19.00 uur opent Wim de vergadering.  
Pierre, Erik, Björn en Mariska hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering.  
Welkom aan nieuwe leden: Terence Vroomen en Meike Mooren 

 



verslag GMR 21.06.2022                                                                                                                                         Pagina 2 van 5 

Nieuwe leden zijn Terence Vromen, afvaardiging vanuit het personeel 
Grescollege en Meike Mooren, leerlinglid vanuit het Connect College.  
Iedereen stelt zich kort aan elkaar voor.  

2. Verslag en actie- besluitenlijst GMR 29-03-2022 
Pag. 2: het professioneel statuut en het schoolplan zijn communicerende 
vaten. Dit wordt in het verslag toegevoegd.   
Het verslag wordt met inachtneming van deze aanpassing vastgesteld.  
Actielijst, punt 1: het is niet in strijd met het sponsorbeleid om de namen 
van bedrijven te vermelden op de website van het Grescollege omdat het 
hier partners van de school betreft. 
Actielijst, punt 2: Er wordt nagekeken of het arbobeleidskader op de 
website van SOML staat.  
De actie- en besluitenlijst zijn ongewijzigd vastgesteld.  

 
PvdV 
 
 
 
 
 
ML 

3. Mededelingen CvB: 
- toegekend: subsidie leerlingendaling 
De subsidie incidentele middelen leerlingendaling VO 2020 is alsnog 
toegekend voor € 700.000,-. SOML is nog in afwachting van een formeel 
schrijven over deze toekenning. Er wordt wel al overleg gevoerd met de 
partners Gilde Opleidingen, Praktijkonderwijs en Yuverta.  
- lesobservatieformulier (concept) 
Het lesobservatieformulier is ter informatie geagendeerd. Het formulier is 
opgesteld in samenwerking met een afvaardiging vanuit de diverse 
locaties. De bijlage betreft nog een concept. N.a.v. het laatste overleg met 
de werkgroep volgen er nog enkele aanpassingen. Daarna wordt met het 
formulier aan de slag gegaan. Over een jaar wordt geëvalueerd.  
Vanuit de GMR worden een aantal vragen gesteld.  
- bij de implementatie hoort ook een scholingstraject voor gebruikers 
(Heyy) 
- de rol van leercoach wordt gemist           
- past het in de gesprekkencyclus 
- hoe belangrijk is de dialoog 
- vier of vijf punts likertschaal 
- past dit bij Agora? 
- voor beoordeling: is het dan niet te vaag? 
- hoe genereer je hiermee informatie voor het bewaken van de kwaliteit 
van pedagogisch en didactisch handelen in de klas. 
De meeste vragen zijn ook aan de orde geweest in de werkgroep en 
meegenomen bij het opstellen van het formulier.  
- onderwijsakkoord 
De Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs slaat de handen ineen 
met de onderwijswerkgeversorganisaties en werknemersorganisaties om 
afspraken te maken in het onderwijsakkoord. Zo worden gezamenlijk 
grote stappen gezet, nu en in de komende jaren. Op korte termijn worden 
afspraken gemaakt over erkenning en waardering voor het werk dat in het 
funderend onderwijs wordt gedaan. Dit maakt werken in het onderwijs 
aantrekkelijker en dit komt de kwaliteit van het onderwijs voor de 
leerling ten goede. 
- brief van minister over rol medezeggenschapsraad bij het 
Nationaal Programma Onderwijs 
Scholen moeten zelf keuzes maken voor de besteding van de NPO 
gelden in afstemming met de MR. De kern van de boodschap is: maak er 
een zorgvuldig proces van samen met de MR. 
- geannuleerde bijeenkomst MJB met MR’en 9 juni  
Voor de bijeenkomst op 9 juni waren te weinig aanmeldingen, waardoor 
het CvB heeft besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan. Er 
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wordt alvast een nieuwe datum gepland in het najaar. Het is de bedoeling 
dat er zoveel mogelijk MR-leden aanwezig zijn en niet alleen een 
afvaardiging vanuit de MR.  
De bijeenkomst met externe stakeholders op 14 juni was een succes.        
Mededelingen GMR: 
- De GMR heeft het profiel lid RvT op voordracht van de GMR voor 
onderwijs vastgesteld en een advies uitgebracht inzake het profiel voor de 
voorzitter RvT.  
- Wim blijft het komend schooljaar voorzitter van de GMR en Pierre 
secretaris van de GMR.  
- Marlon gaat SOML verlaten als directeur bedrijfsvoering. Hij start per 1 
september als directeur bedrijfsvoering bij Stichting Pergamijn.   

 
PvdV 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Leren van de leerling: 
- documenten m.b.t. (school)examinering 2022-2023 
Jaarlijks worden met de examensecretarissen alle documenten m.b.t. 
de (school)examinering geëvalueerd en waar wettelijk noodzakelijk of 
gewenst aangepast. Het gaat dan om de volgende documenten: 
- Examenreglement 
- Beleidskader (school)examinering 
- Protocol controle PTA 
Deze documenten worden nu ter instemming voorgelegd. 
Ten aanzien van het examenreglement zijn er vragen gesteld.  
O.a. over de positie van de directeur bij onregelmatigheden en over het 
communiceren van de uitslag zonder dat de N-norm bekend is. Sommige 
scholen doen dat om alvast een winstwaarschuwing te geven aan de 
leerlingen. De vraag is of daar SOML breed een uniforme afspraak moet 
worden gemaakt. De meeste GMR-leden vinden van niet. Wel is het goed 
te communiceren dat daar verschillend mee wordt omgegaan, 
bijvoorbeeld via het examenreglement. Het onderwerp wordt besproken 
bij de eerst volgende evaluatie.  
Ook is gevraagd in hoeverre secties gebruik maken van de kennis die 
aanwezig is. Er is een drive beschikbaar met alle PTA's waar 
medewerkers toegang tot kunnen krijgen. Landelijk zijn de regels 
vastgesteld hoe een PTA moet worden opgesteld. Er wordt gevraagd of 
afgeweken mag worden van de SOML brede regels. Voorbeelden van 
vragen over de afwijking worden toegestuurd.  
De PGMR stemt in met de voorliggende documenten (school) 
examinering 2022-2023. 
- NPO en onderwijs (overzicht definitieve bedragen)  
Het geld moet voor 2024 besteed zijn. SOML houdt de overgebleven 
bedragen in een bestemmingsreserve. Vanuit deze reserve gaat SOML 
het geld alsnog besteden na 2024 onder dezelfde voorwaarden. Indien er 
voorstellen zijn voor besteding, kan men in gesprek gaan met de directie. 
- analyse aanmeldingen 
Naar aanleiding van de aanmeldingen in maart is er een analyse gemaakt 
van de toestroom van leerlingen. Hierbij is gekeken per SOML locatie 
vanaf welke basisscholen de leerlingen zich inschrijven. Deze gegevens 
zijn vergeleken met het verwachte aantal inschrijvingen per 
basisschoollocatie, gebaseerd op historische gegevens. Scholen hebben 
niet altijd invloed op welke keuzes leerlingen maken. Na de 
zomervakantie wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de scholen 
om informatie uit te wisselen op het gebied van werving. Ook gaan de 
Roermondse basisscholen op uitnodiging in gesprek met de Roermondse 
SOML-scholen zodat men beter op de hoogte is van het aanbod binnen 
SOML.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WvD 
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De instroom vanuit Peel & Maas voor het Grescollege wordt in het 
overzicht gemist.  
Gevraagd wordt naar het delen van alle resultaten MTO, dus van alle 
scholen.  

 

5. Optimaliseren van de bedrijfsvoering: 
* verslag financiële commissie 14 juni 
De financiële commissie verzoekt in de financiële overzichten een 
scheiding te maken tussen de reguliere bekostiging en de NPO-gelden, 
zowel qua inkomsten als uitgaven. Door de extra inkomsten (en uitgaven) 
uit NPO wordt het zicht op de werkelijke, langere termijn financiële 
situatie vertroebeld. 
Er is onduidelijkheid over de verschillen tussen het begrote aantal OP vs. 
OOP en het werkelijk aantal. De totale formatie volgt vrij netjes de 
begroting, maar er is een sterke verschuiving tussen OP en OOP 
zichtbaar, waarbij er relatief veel meer OP is dan begroot. Dit wordt nog 
uitgezocht. 
Opvallend is dat 90% van het budget voor de regiegroepen nog niet is 
benut. Dit was het eerste jaar dat met de regiegroepen is gewerkt. De 
regiegroepen zijn nog concrete plannen aan het uitwerken. 
- jaarrekening 2021 
In 2021 zijn bijna alle aanvragen voor vrijwillige mobiliteit gehonoreerd.  
Voor 2022 zijn er minder mogelijkheden voor mobiliteit gezien de NPO 
inzet. Wel hebben een aantal tijdelijken al een vaste aanstelling kunnen 
krijgen. De GMR heeft positief geadviseerd over de jaarrekening 2021.   
- accountantsverslag (vertrouwelijk alleen t.b.v. GMR) 
Het accountantsverslag is ter kennisgeving aangenomen. 
- marap trimester 1  
Van het rechtmatigheidsonderzoek Agora Underground wordt nog een 
terugkoppeling verwacht.  
Voor het terugdringen van het verzuim wordt overleg gevoerd met de 
arbodienst. Er wordt voornamelijk ingestoken op preventie. Psychische 
klachten nemen toe. Dit is ook landelijk te zien. Er loopt een pilot met een 
systeem waarbij vroegtijdig verzuim gesignaleerd kan worden.  
De GMR zou graag bij een volgend MTO de resultaten van alle locaties 
willen inzien.  
Grescollege heeft zelf met de MR en de directie een enquête opgesteld 
om de tevredenheid onder medewerkers te peilen. Bij interesse kan deze 
enquête gedeeld worden.  
- notitie kwaliteitsmeting schoonmaak 
De notitie kwaliteitsmeting schoonmaak is ter kennisgeving aangenomen. 
- stand van zaken leermiddelen 
Scholen hebben hun keuzes gemaakt. Men vraagt aandacht in het proces 
voor de levertijd van de boeken. 
De directie van ROER College Schöndeln heeft geen advies aan de MR 
gevraagd omtrent de leermiddelen. De MR heeft dit met de directie 
besproken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ML 
 
 
 
 
 

6. Goed Onderwijsbestuur:  
- statutenwijziging SOML  
In de vergadering van november en maart jl. heeft de GMR ingestemd 
met de gewijzigde statuten. Daarna zijn de conceptstatuten nog 
gewijzigd. In de huidige conceptstatuten, waarvoor de Raad van Toezicht 
nog goedkeuring moet verlenen, staat een andere formulering van artikel 
11: de NKSR behoudt het goedkeuringsrecht bij wijziging van 
de statuten en tot overdracht, fusie en ontbinding van de stichting voor 
zover de katholieke identiteit daarbij betrokken is. 
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De GMR heeft op grond van art. 10 Wet Medezeggenschap Scholen 
instemmingsrecht wanneer de onderwijskundige doelen wijzigen. Met 
de wijziging van de onderwijskundige doelen heeft de GMR eerder  
ingestemd. 
De GMR heeft verder geen opmerkingen.  

7. Bouwen aan de leeromgeving:  
* actualiteiten huisvesting  
- Voor ROER College Schöndeln is de realisatieovereenkomst met de 
gemeente bijna rond. Het projectmanagement is na een onderhandse 
aanbesteding gegund aan Hevo. De gesprekken met de gemeente over 
de sportvoorzieningen zijn vertraagd nu er geen college van 
burgemeester en wethouders is.  
- NT2 Mundium is officieel geopend. De school is nog met de gemeente 
in gesprek over het herinrichten van het parkeerterrein. Hiervoor ligt al 
vanaf januari een spoedaanvraag bij de gemeente 
- Er worden gesprekken gevoerd over het onderbrengen van het 
basisonderwijs Vrijeschool bij BC Broekhin. De verkeerssituatie is hierbij 
onderwerp van het gesprek. Bij een toename van het aantal leerlingen 
moet de verkeerssituatie voor de school aangepakt worden.  
- De gemeente Leudal is in gesprek over een IHP voor basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Het college van burgemeester en wethouders zou 
voor 2024 een besluit nemen.  
- Connect College en de gemeente Echt-Susteren hebben gesproken 
over revitalisering van de eerste verdieping. De gemeente heeft een 
second opinion gevraagd bij een organisatie. De uitkomst was dat de 
gemeente minder hiervoor zou hoeven te betalen en SOML meer. Dit zou 
ook middels een terugbetalingsregeling kunnen. Inmiddels wordt er 
bekeken of nieuwbouw ook een optie is. Verduurzamen is duurder en op 
lange termijn minder effectief.  

 
 

8. Overig: 
- vergaderdata GMR 2022-2023 
De vergaderdata GMR voor 2022-2023 zijn vastgesteld.   
- afscheid GMR-leden  
Evelyn, Marlon 
Wim en Thieu nemen met gepaste woorden afscheid van Evelyn en 
Marlon en danken hen voor hun inbreng in de GMR-vergaderingen.  

 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Om 20.45 uur sluit Wim de vergadering. 
 

 

 
Datum volgende vergadering: dinsdag 11 oktober 2022 
 


