
 
 

 

 

Medezeggenschapsraden  

Openbare en Katholieke school voor Praktijkonderwijs Parkstad Heerlen  

 

 

Jaarverslag 2017-2018 

 
Samenstelling MR 

De medezeggenschapsraden openbare en katholieke scholen voor Praktijkonderwijs bestonden in het 

schooljaar 2017-2018 

 

Uit de volgende leden: 

 Namens de ouders: dhr. Breuer, mevr. Klinkenberg, dhr. Vermeulen, mevr. Baadjou, mevr. 

Aldewereld en mevr. Muratovic. We zijn verheugd dit jaar een volledig bezette oudergeleding te 

hebben met enthousiaste en betrokken ouders! 

 

 Namens het personeel: mevr. Gussen en mevr. Leclaire ( gedeeld voorzitter), mevr. Kuipers 

(secretaris), mevr. Hellings, mevr. Lemmens en dhr. Fuchs. 

 

 

 Dhr. Mohnen was gemandateerd vanuit het college van bestuur om bij de vergaderingen 

aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven. 

 

 Mevr. Gussen en mevr. Hellings vertegenwoordigden beide scholen voor praktijkonderwijs in de 

Groeps MR van BCPL. 

 

 

 Mevr. Kuipers vertegenwoordigde beide scholen voor praktijkonderwijs in de GMR. Dhr. 

Breuer heeft de ouders vertegenwoordigd In de GMR.   

 

 PPL heeft ook een LAR ( leerling adviesraad) die geleid wordt door mevr. Truijens. De LAR 

komt 1x per 4 weken bij elkaar. En 1x per 8 weken samen met de directeur. De Lar heeft een 

leerlingenstatuut opgesteld. Vanuit deze geleding kunnen de leerlingen adviezen en ideeën 

aandragen voor de MR-en. Voor onze doelgroep leerlingen is echte deelname aan de MR-en niet 

haalbaar, zij worden vertegenwoordigd door de ouders. De LAR heeft een training gehad om 

zich te bekwamen in zijn taken. 

 

 

 Mevr. Truijens is als vaste notulant aangesteld om verslag te leggen van de vergaderingen.  
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Vergaderingen: 

 De MR-en zijn dit jaar 5x keer bij elkaar gekomen met alle geledingen (ouders, personeel en 

afgevaardigde gemandateerd gezag) om te vergaderen. In de vergaderingen werden de MR-en 

steeds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en veranderingen binnen de school. De MR-

en van beide scholen voor praktijkonderwijs vergaderen in de regel gezamenlijk. Tijdens de 

vergaderingen is er een moment ingepland voor afzonderlijke besluitvorming.  

 

 Voorafgaand aan de vergadering vond er steeds een vooroverleg plaats met de 

personeelsgeleding van de MR-en en de afgevaardigde van het gemandateerd gezag. Tussendoor 

is er ook overleg geweest met alleen de personeelsgeleding. 

 

 

 Onderwerpen: 

In de vergaderingen worden enkele zaken met regelmaat besproken, zoals de begroting, 

taakbeleid, studiedagen. Inbreng van ouders, groepsraad, GMR, LAR en zuilen staat als vast punt 

op de agenda. 

 

 De begroting. Hierbij komt de personele begroting ( het gele balken formulier) aan de orde. 

Deze wordt vastgesteld naar aanleiding van het aantal leerlingen. De MR-en worden dan 

geïnformeerd over de keuzes die het MT maakt in deze. De MR –en hebben instemmingrecht. 

De Mr-en worden in een vroeg stadium bijgepraat naar aanleiding van de eerste prognoses en 

steeds op de hoogte gehouden tot en met de definitieve teldatum op 1-10. 

 

 Ook de materiële begroting wordt met regelmaat besproken. Er wordt gekeken naar 

vervangingen van materialen. Maar ook naar nieuwe aanvragen. Dit jaar is de arbeidstuin 

gerealiseerd. En is er ook een medewerker benoemd in deze functie.  

Er is een nieuw toegang systeem op de deuren ( met “druppels”) gemonteerd. Dit maakt de 

toegang voor ongenodigden moeilijker. De MR pleit ook voor zo´n toegang bij de aula deur. 

Er is een aanbesteding gedaan voor een nieuwe ELO omgeving. Er is gekozen voor “Presentis”. 

De implementatie is van start gegaan. Op 1-1-2019 moet alles operationeel zijn. 

 

 Aan het plan van aanpak met betrekking tot de RI&E is instemming verleend door de MR-en. 

Het blijft een dynamisch document, dat steeds besproken zal worden met de MR-en. 

Klimaatbeheersing in het gebouw blijft een aandachtspunt. 

 

 De MR heeft instemming verleend aan de nieuwe lessentabel voor PPL 2.0. De MR heeft hierbij 

advies gegeven wel steeds dezelfde benamingen en kleuren te geven. Jan Fuchs en Maud 

Lemmens hebben mee geholpen om de tabel te optimaliseren. 

 

 Het waarderingskader inspectie geldt eigenlijk als het schooljaarplan. De MR heeft hier 

instemming aan gegeven. We streven naar een excellente school ( op onderdelen). De 

inspecteur toets of we ook doen wat we zeggen. Ze kijken of school de basiskwaliteit biedt en 

hoe de schoolontwikkeling wordt vorm gegeven. 

 

 Er is dit jaar een Gala georganiseerd. Dit was weer voor het eerst na enkele jaren en zal eens in 

de 4 jaar plaats vinden.  De informatieverstrekking was niet altijd even helder en accuraat. Dit 

riep vragen op bij leerlingen , ouders en personeel.  

 

 Dit schooljaar is er bezoek geweest van de Raad van Toezicht van SVO/PL, en de 

arbeidsinspectie.  De MR is op de hoogte gebracht van de inhoud van deze gesprekken. 

 

 Er heeft een nieuwe ronde m.b.t. de functiemix plaats gevonden. Dit jaar heeft er niemand 

gesolliciteerd. Er is wel overleg met directie en vakbond en GMR lid geweest om te kijken om 
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ook mogelijkheden te creëren om ook stagedocenten te laten voldoen aan de lessennorm van ( 

ongeveer) 60%.  

 

 In de MR worden ook de onderwijsontwikkelingen besproken: PPL 2.0 is volop in ontwikkeling 

geweest, zodat er in het nieuwe schooljaar gestart kan worden. De studiedagen stonden steeds 

in het teken van PPL 2.0. Er moet ook nog veel ontwikkeld worden. Curriculum moet nog 

verder geschreven worden . Doelen moeten worden opgesteld, lessen gemaakt.  

 

 De MR heeft ook zijn zorgen geuit over de kwaliteit van het onderwijs m.b.t. vervangingen en 

verdelen van klassen bij ziekte / afwezigheid van coaches. Dit was dit schooljaar was dit extreem. 

Het verdelen van leerlingen brengt voor meerdere groepen onrust. Dit is niet wenselijk. 

Directie geeft aan dit te willen beperken.   

 

 Natuurlijk hebben we het ook over de dagdagelijkse zaken gehad, zoals b.v. studiedagen, leerling 

activiteiten, jaarlijkse controle politie, ontruimingsoefening, pbs, personele zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarplanner, lijst van ingekomen / uitgaande stukken, ledenlijst en presentielijst 

is als bijlage toegevoegd. 
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Medezeggenschapsraden  

Openbare en Katholieke school voor Praktijkonderwijs Parkstad Heerlen  
 

 

Jaarplanner 

 

 Onderwerp Bevoegdheid /actie 

Oktober 

 

 

 

Definitieve Formatie /Teldatum 

Jaarrekening / Begroting 

Aanpassing MR reglement  

P Instemming / ouders advies 

P Instemming / ouders advies 

2 jaarlijks aanpassen 30-6-16 laatste keer 

Januari 

 

 

Schoolplan  

Zorgplan evaluatie/ tussentijdse 

controle  

 

Controle op koers 

Februari 

 

 

 

Begroting ( kwartaal) 

Arbobeleidsplan /jaarverslag 

Evaluatie taakbeleid 

 

P Instemming / ouders advies 

P Instemming / ouders advies 

P Instemming / ouders advies 

 

April Vakantierooster 

Verkiezingen MR 

 

 

Instemming GMR 

Team informeren /Verkiezingen organiseren 

Juni Concept formatieplan / 

uitgangspunten /keuzes 

Begroting ( kwartaal) 

 

P Instemming / ouders advies 

 

P Instemming / ouders advies 

 

Juli Schoolplan 

Zorgplan 

Schoolgids 

Jaarplanning MR  

Jaarplanning PPL volgend 

schooljaar 

 

P Instemming / ouders advies 

P Instemming / ouders advies 

P Instemming / ouders advies 

Overleg data plannen nieuwe schooljaar 

Controleren 
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MR-en PPL  

 

Ingekomen stukken 2017 - 2018 
 

1-17/18 GMR Agenda GMR vergadering 25-9-17  

2-17/18 Dir Gele balken formulier -begroting 

3-17/18  GMR Notulen GMR 29-5-17 en  26-2-17  

4-17/18 Dir  Gele balken formulier -begroting 

5-17-18 Dir M begroting 

6-17/18 Dir Plan van aanpak RI&E 

7-17/18 Dir Waarderingskader inspectie 2017 PPL 

8-17/18 Dir  Overzicht taakuren  

9-17/18 Dir Evaluatie Zorg /schooljaarplan 17/18 

10-17/18 Dir Overzicht taakuren 

11-17/18 Dir Veiligheidsprotocol SVOPL : preventie alcohol, wapens en drugs 

12-17/18 Dir SWV Passend onderwijs: deelname visitatie 

13-17/18 Dir Agenda GMR 19-3-18 

14-17/18 CVB Berekening vacatureruimte functiemix 

15-17/18 Dir Uitgangspunten organisatie schooljaar 2018-2019 

16-17/18 Dir T.b.v. onderwijsinspectie trots en aandacht PPL 

17-17/18 Dir Taakuren 2017-2018 

18-17/18 Dir Kwartaalbegroting/ realisatie. 

   

19-17/18 Dir Kwaliteitsscholen enquête medewerkers 

20-17/18 Dir Jaarrooster PPL 

21-17/18 Dir Gele balken P begroting 

22-17/18 Dir Gele balken M begroting 

23-17/18 Dir Gele balken M begroting 

24-17/18 Dir Gele balken P begroting 

   

   

   

 

Uitgaande stukken 2017-2018 
a-17/18 CVB/ 

BCPL 

Jaarverslag MR en PPL 16-17 
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Ledenlijst Medezeggenschapsraad PPL  2017-2018 

 

Katholieke MR 
 

Naam Taak / Geleding Aftredend  Rekeningnummer 
Mevr. Sandra Gussen 

 

 

Personeelsgeleding 

Gedeeld voorzitter 

Lid Groeps-MR 

Juni  2019  

Mevr. Rieky Hellings  

 

Personeelsgeleding 

Lid Groeps-MR 

Juni 2021  

Mevr. Maud Lemmens Personeelsgeleding  Juni 2021  

Mevr. Klinkenberg Oudergeleding Juni 2021  

Dhr. Vermeulen Oudergeleding Juni 2021  

Mevr. Baadjou Oudergeleding Juni 2021  

 

Openbare MR 
 

Naam Taak / Geleding Aftredend  Rekeningnummer 
Mevr. Esther Kuipers 

 

Personeelsgeleding 

Secretaris 

Lid GMR 

Juni 2020  

Natascha Leclaire 

 

Personeelsgeleding 

Gedeeld voorzitter 

Juni 2020  

Jan Fuchs Personeelsgeleding Juni 2021  

Dhr. Breuer Oudergeleding 

Lid GMR 

Juni 2019  

Mevr. Aldewereld  Oudergeleding Juni 2021  

Mevr. Muratovic Oudergeleding Juni 2021  

 

 
Dhr. Henk Mohnen 

 

Gemandateerd College 

van Bestuur 

  

Inge Truijens Notulist   
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Beste Gerda Koonen / Patricia Cleiren,  
Hierbij verzoek ik je om onderstaande bedragen over te maken aan de betreffende MR-Leden. De 
rekeningnummers staan in de ledenlijst. 
Bedankt, 
Esther Kuipers, 
Secretaris MR PPL 
 
Presentielijst vergaderingen – bijeenkomsten   
Gezamenlijke Medezeggenschapsraad PPL  2017-2018 

 

 9-10 20-11 22-1 16-3 18-6 TOTAAL 

Sandra  
Gussen 

10,- X X 10,- 10,- 30,- 

Esther 
Kuipers 

10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 50,- 

Jan  
Fuchs 

10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 50,- 

Natascha 
Leclaire 

10,- 10,- X 10,- 10,- 40,- 

Rieky 
Hellings 

10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 50,- 

Maud 
Lemmens 

10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 50,- 

Notulist Inge 
Truijens 

X X X X 40,- 40,- 

Mevr. 
Muratovic 

40,- 40,- 40,- X 40,- 160,- 

Dhr.  
Breuer 

40,- 40,- X 40,- 40,- 160,- 

Mevr. 
Klinkenberg 

40,- 40,- X 40,- 40,- 160,- 

Mevr. 
Aldewereld 

40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 200,- 

Dhr. 
Vermeulen 

40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 200,- 

Mevr. 
Baadjou 

x x x 40,- x 40,- 

Vergoedingen: 
€ 10,00 per vergadering / bijeenkomst reiskostenvergoeding voor alle geledingen. 
€ 30,00 per vergadering / bijeenkomsten vacatiegelden, alleen voor ouder geleding. 
 
Naar waarheid opgemaakt: 
Heerlen,  19-6- 2018 
 
Esther Kuipers. 

 
 


