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Verslag van de vergadering GMR-CvB 12 oktober 2021 

 

Plaats van samenkomst:    St. Ursula, Horn 

 

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: 
Björn Bonten     Connect College 
Robert Heijkers    Connect College 
Wim Kiggen     St. Ursula, voorzitter GMR 
Niels Roumen     St. Ursula 
Huub Dahmen     Grescollege  
Pierre Salden     ROER College Schöndeln, secretaris GMR 
Richard Coenen    Niekée  
Sanne Tonnaer    stafdienst SOML 
Oudergeleding: 
Margo Geurts     St. Ursula 
Ilona Mathijsen    St. Ursula 
Jacqueline Cupers    ROER College Schöndeln 

Evelyn Beenders    Connect College 
Mariska Pansters    BC Broekhin 
Leerlingengeleding:     
Teun van den Berg    Niekée/Agora 
 
Afwezig: 
Personeelsgeleding:  
Erik van Herwijnen    NT2 Mundium 
Willem van Doorn    ROER College Schöndeln 
Harm Wieldraaijer                       BC Broekhin   
Ouder-leerlingengeleding: 
- 
  

   

1. Opening  
Om 18.50 uur opent Wim de vergadering. 
Harm, Erik en Willem hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 
- kennismaking nieuwe leden 
Er zijn vier nieuwe leden aanwezig, Björn, Robert, Mariska en Teun. 
Iedereen stelt zich kort aan elkaar voor.  

 

2. Verslag en actie- besluitenlijst GMR 22-06-2021 
Het verslag en de actie-besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 
2021 zijn ongewijzigd vastgesteld.  
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Actielijst, punt 2: in januari vindt een sessie CvB met de RvT en GMR 
plaats over integriteit en identiteit. Dan wordt ook bekeken of de 
integriteitscode aangepast dient te worden. 

 
 

3. Mededelingen CvB: 
- stand van zaken subsidie leerlingendaling  
SOML heeft in de tweede tranche van de subsidie Leerlingendaling VO 
een projectsubsidie aangevraagd met partners Gilde Opleidingen, 
Praktijkonderwijs Roermond en Yuverta (voorheen Citaverde). 
De subsidieaanvraag is echter door DUO afgewezen. Een fikse 
tegenvaller, aangezien er op inhoudelijke gronden geen bezwaar kan 
worden gemaakt. SOML onderzoekt in welke mate succesvol bezwaar 
kan worden gemaakt op de procedurele gronden. In afwachting van het 
mogelijke bezwaar, staat de gezamenlijke ontwikkeling tijdelijk stil. 
- ICT beleidskader 
Het ICT beleidskader is gereed en is gebaseerd op het 
meerjarenbeleidsplan Pluk en Verwonder. Het ICT beleidskader wordt 
de volgende vergadering geagendeerd.  
Het ICT beleidskader zal met een afvaardiging van de GMR worden 
voorbesproken. De namen van de personen die hieraan willen 
deelnemen zullen worden doorgegeven.  
De RvT wil graag t.z.t. een themabijeenkomst organiseren met de GMR 
over hoe ICT het onderwijs kan dienen.  
- Werven directeur  
Er dient een nieuwe directeur geworven te worden voor Grescollege. 
De huidige directeur heeft per 1 november een andere functie 
aanvaard buiten SOML. Aangezien de werving op 1 november niet 
afgerond zal zijn, wordt er tijdelijk een interim directeur aangesteld. De 
vacature is zowel intern als extern uitgezet.  
- ambitiegesprek 
Er gaat een ambitiegesprek plaatsvinden tussen het CvB en het DB 
GMR. De GMR zal een aantal speerpunten inbrengen. 
- besluit reizen 
Het College van Bestuur heeft besloten dat tot januari 2022 geen 
reizen naar het buitenland georganiseerd worden. In Nederland reizen 
kan wel en daarbinnen kunnen locaties bezocht worden waar de 
coronacheck app niet hoeft te worden getoond. Daarmee wordt de 
toegankelijkheid van alle onderdelen van de reis voor de leerlingen 
gewaarborgd en risico’s op quarantaine in het buitenland uitgesloten.  
In december 2021 wordt dit besluit geëvalueerd en gekeken naar de 
mogelijkheden die zich dan aandienen. 
Doorgegeven wordt wat middelbare scholen in de omgeving met de 
reizen doen.  
Mededelingen GMR: 
- bericht aan GMR: benoemingen examencommissie 
Het beleidskader toetsing & examinering voorziet niet in een eventuele 
afwijking op de SOML regels. Vanuit transparantie is de GMR 
geïnformeerd dat het CvB met enkele afwijkingen akkoord is 
gegaan, omdat daarvoor vanuit de school een goede onderbouwing 
werd gegeven. Het juridisch loket van de CNV heeft in een advies 
aangegeven dat onafhankelijkheid belangrijk is. Volgens deze jurist 
mag een medewerker, tevens ouder/verzorger zitting hebben in de 
examencommissie mits het kind niet in het voorexamenjaar of 
examenjaar zit. Dus wanneer het kind geen pta heeft. Verder adviseert 
de jurist om instemming te vragen voor afwijking van het beleidskader. 
Als er wordt afgeweken van gemaakte afspraken in het beleidskader 
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toetsing & examinering dan dient dit aan de GMR te worden 
voorgelegd. 
Judith heeft in de PGMR-vergadering voorgesteld om een clausule op 
te nemen in het beleidskader dat het bestuur gemotiveerd mag afwijken 
en daarover de GMR informeert. Er wordt afgesproken om dit nu te 
parkeren en volgend jaar het beleidskader toetsing en examinering 
opnieuw te evalueren. Met de afwijking van het beleidskader voor de 
huidige benoeming van de examencommissieleden stemt de GMR in. 

4.  Leren van de leerling: 
- eindexamenresultaten 2020-2021 
Er wordt gevraagd om ook een vergelijking te maken met scholen uit 
de omgeving, bijv. Trevianum. De mogelijkheden hiervoor zullen 
onderzocht worden. 
- vakantieregeling 2022-2023 
De GMR heeft positief geadviseerd over de vakantieregeling 2022-

2023. 
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5. Optimaliseren van de bedrijfsvoering: 
* verslag overleg financiële commissie 5 oktober 
De GMR is positief over het overleg met de financiële commissie.  
Ook de andere leden van de GMR ervaren het profijt van deze 
voorbereiding.  
De financiële commissie adviseert het CvB de uitwerking van beleid 
over het innovatiebudget ad  € 500.000 euro waar nog geen 
verplichtingen aan gekoppeld zijn tijdig te bespreken en inzichtelijk te 
maken voor de GMR. Het CvB zegt toe om dit tijdig te bespreken.  
De GMR vraagt of het wellicht verstandig is om NPO gelden achter te 
houden zodat er na 2 jaar ook nog een buffer is. Dat kan, mits het past 
binnen de financiële kaders van het ministerie. 
Er wordt geïnformeerd hoe de verlaging van de lumpsum wordt 
opgevangen. Dit is nader bekeken en het effect blijkt minder nadelig 
dan gedacht, doordat er nog aanvullende bekostiging is. De verlaging 
bedraagt daardoor in totaal tussen de € 100.000 en € 250.000 oplopen 
tot een half miljoen. De begrotingsbrief wordt hierop aangepast en 
gedeeld.  
Ouders mogen niet verplicht worden de vrijwillige ouderbijdrage te 
betalen. Een herinnering sturen mag wel. Ouders kunnen geïnformeerd 
worden wat het betalen van vrijwillige ouderbijdrage inhoudt voor het 
onderwijsproces. Over een maand is inzichtelijk hoeveel ouderbijdrage 
is betaald. Dit overzicht wordt de volgende GMR-vergadering 
geagendeerd.  
- marap trimester 2 
Opvallend is dat waar het MTO minder scoort er ook een hoger 
verzuim is. Dit is ook aan elkaar gerelateerd. Het CvB heeft dit 
besproken met de directie en er vertrouwen in dat ook op deze locaties 
de scores zullen verbeteren.  
Hoe wordt hybride werken ingevuld binnen SOML. Het CvB heeft 
“lessons learned” opgehaald op de scholen. Bij lesuitval kan er nu 
sneller geanticipeerd worden. 
Er wordt gevraagd naar het verschil SE-CE bij Niekée. Er is een groter 
verschil door het lager aantal leerlingen op deze locatie. Op andere 
locaties is het verschil daardoor niet zo duidelijk zichtbaar. 
Regio in je Rugzak (RIJR) heeft een digitaal platform ontwikkeld. 
Doordat het een nieuwe ontwikkeling betreft, zijn er nog een aantal 
hick-ups. Hierover worden goede gesprekken gevoerd en interventies 
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gepleegd. Eerder gecommuniceerde data blijven overeind alleen kan 
waarschijnlijk nog niet het volledige programma gedraaid worden. 

6. Goed Onderwijsbestuur:  
- gebruikersreglement ICT  
Toelichting Leon van Lare, ICT manager SOML 
Wordt het ICT gebruik ook met de leerlingen gecommuniceerd? Dit is 
aan de school en er staat informatie in de schoolgids. Aan de 
directeuren wordt gevraagd of er behoefte is aan een format voor 
implementatie. Advies GMR om leerlingen te informeren in de 
mentorles. Het CvB neemt dit mee en zal in het volgende 
managementgesprek informeren naar de stand van zaken bij de 
directeuren.  
Er wordt gevraagd hoe “gegevens van SOML” geïnterpreteerd moet 
worden. Dit betreft alles wat vanuit het doel van SOML digitaal gemaakt 
wordt, dus ook digitale cijferlijsten e.d. Dit moet beveiligd zijn met een 
wachtwoord. En dat is niet altijd voldoende. Leon adviseert om 
gegevens te versleutelen op de harde schijf als een eigen device 
gebruikt wordt. De laptops van SOML zijn versleuteld. 
Artikel 2.5, punt 3: eventueel het woord illegaal toevoegen. Soms is 
downloaden noodzakelijk voor in de les. Leon zal bekijken welke 
omschrijving dit afdekt. Ook zal “gegevens van SOML” nader geduid 
worden.  
De GMR stemt in met het gebruikersreglement ICT op voorwaarde dat 
de overeengekomen wijzigingen worden meegenomen. 
- statutenwijziging SOML  
De GMR stemt in met de statutenwijziging SOML. De statuten worden 
ook naar de gemeente Beesel gestuurd. Deze gemeente staat niet 
genoemd.  
- NPO en actuele bijzonderheden onderwijs tijdens Corona  
Alle scholen hebben een plan voor NPO ingediend. 
De GMR krijgt de memo over NPO nog toegestuurd. 
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7. Bouwen aan de leeromgeving:  
* actualiteiten huisvesting  
De actualiteiten rondom ROER College Schöndeln, St. Ursula en 
Connect College zijn terug te lezen in de marap 2, pag. 15.  
Marlon zal zich tijdelijk bezig houden met de Greswaren, om te 
voorkomen dat hier door het vertrek van de directeur vertraging wordt 
opgelopen.  
Met de gemeente Roermond wordt het gesprek gevoerd over 
huisvesting basisonderwijs Vrijeschool bij BC Broekhin. Ondanks het 
goede gesprek dat hierover plaatsvindt, zal het traject nog zeker twee 
jaar in beslag nemen 
NT2 Mundium is in afwachting of de parkeerplaats verplaatst kan 
worden. 
SOML heeft een onderzoek gestart naar het eigendomsrecht van de 
gronden en panden.  

 
 

8. Rondvraag en sluiting  
- Er wordt gevraagd hoe het boekenfonds bij ROER College Schöndeln 
het komend jaar wordt vormgegeven. Dit wordt nog steeds uitbesteed. 
De prijs is hoog en ook de tevredenheid is hoog. De school is in 
onderhandeling over de prijs. Er is echter ook een nieuw 
leermiddelenbeleid in ontwikkeling. Bij het bespreken hiervan zal dit 
ook worden meegenomen. 
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- Er wordt gevraagd hoe het bestuur omgaat met de opening van het 
carnavalsseizoen op 11 november, nu dit in Roermond plaatsvindt. Het 
CvB informeert bij directeuren hoe zij hiermee om willen gaan.  
- Er wordt gevraagd of Erasmusreizen wel door mogen gaan. Eerder 
werden deze buiten de besluiten gehouden. SOML zal volgen wat 
nodig is voor het curriculum, mits de maatregelen dit toelaten.  
- Er wordt gevraagd hoe de nieuwe mensen deze vergadering hebben 
ervaren. Men vond het een prettige, gestructureerde vergadering.  
 
Om 20.33 uur sluit Wim de vergadering. 
 

 
Datum volgende vergadering: dinsdag 14 december, 19.00 uur 


