
 
 
 

 

Medezeggenschapsraden  

Openbare en Katholieke school voor Praktijkonderwijs Parkstad Heerlen  

 

 

Jaarverslag 2018-2019 

 
Samenstelling MR 

De medezeggenschapsraden van de openbare en katholieke scholen voor Praktijkonderwijs bestonden 

in het schooljaar 2018-2019 

 

uit de volgende leden: 

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

Aldewereld en mevr. Muratovic. We hadden dit jaar een volledig bezette oudergeleding 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.  

Mevr. Hellings is later in het schooljaar gestopt en die vacature is door mevr. Slangen ingevuld. 

Mevr. Gussen was in juni aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Er waren geen andere 

kandidaten, mevr. Gussen is herbenoemd. 

 

• 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. Later in het schooljaar is de GroepsMR “vervangen” door de Raad van 

Advies. Deze bestaat uit de vier GMR leden van BCPL. Esther Kuipers vertegenwoordigde PPL. 

 

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

Breuer zat als ouder in de GMR.   

 

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

Dee en mevr. Claessens. 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. De LAR wil graag muziek in de pauze 

en een looproute door school regelen. Daar hebben ze zich sterk voor gemaakt, maar het is nog 

niet gerealiseerd. Voor onze doelgroep leerlingen is deelname aan de MR-en niet haalbaar, zij 

worden vertegenwoordigd door de ouders. 

 

• 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 werd de MR 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.   
(Daar waar MR staat worden zowel de MR van de openbare als MR van de katholieke school voor praktijkonderwijs bedoeld) 

 

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

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

er ook overleg geweest met alleen de personeelsgeleding. 

 

• Er is ook weer een inloopuurtje MR en personeel ingevoerd. Dit is helaas maar door enkele 

collega’s bezocht, maar werd wel als zinvol ervaren en zal dus een vervolg krijgen volgend 

schooljaar. In deze bijeenkomst heeft men met name geventileerd over de ervaringen rondom 

het vervangingsrooster. De gemaakte opmerkingen zijn terug gekoppeld aan de dhr. Mohnen.  

 

• Onderwerpen: 

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

taakbeleid, studiedagen. Zaken als : inbreng van ouders, groepsraad, GMR, LAR en zuilen staan 

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 worden dan 

geïnformeerd over de keuzes die het MT maakt in deze. De MR heeft instemmingrecht. De MR 

wordt in een vroeg stadium bijgepraat naar aanleiding van de eerste prognoses. En daarna steeds 

op de hoogte gehouden tot en met de definitieve teldatum op 1 oktober. 

 

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

van materialen, maar ook naar nieuwe aanvragen. Dit jaar zouden de vaste computers voor de 

lesgevende collega’s vervangen worden door laptops. Dit is bij aanvang van het schooljaar 19/20 

daadwerkelijk gebeurd. De arbeidstuin is gerealiseerd en bemand door een medewerker. Er is 

ook een aanvraag gedaan voor het vervangen van de beeldschermen in de lokalen, maar dat 

loopt nog.  

 

• Het nieuwe leerlingvolgsysteem Presentis is stapsgewijs ingevoerd. Er werd steeds eerst een 

instructie gegeven en daarna werden er gefaseerd onderdelen in gebruik genomen. Vanaf januari 

2019 werd SOM alleen nog gebruikt voor de afwezigheidsregistratie en PM structuur. Alle 

andere zaken rondom de leerling voortgang staan geregistreerd in Presentis.  

 

• PPL is dit jaar rookvrij gestart. Het was voor enkele leerlingen en personeelsleden even wennen, 

maar verder eigenlijk goed opgepakt. 

 

• De MR regelementen zijn dit jaar vernieuwd en aangepast, in navolging op de GMR reglementen.  

Alle reglementen binnen SVO/PL zijn nu hetzelfde. 

De medezeggenschap binnen BCPL is ook veranderd. De eerdere groepsMR is “vervangen” 

door een raad van advies. Hierin hebben de GMR leden van de BCPL scholen overleg met de 

directeur BCPL.  

 

• Er was dit jaar een hoog ziekteverzuim, zowel kortdurend, langdurend als zwangerschapsverlof. 

Dit heeft het vervangingsbudget flink uitgeput en dat heeft gevolgen voor het volgend schooljaar. 

Dan zal het budget gekort worden. Het hoge verzuim legde ook een grote (werk)druk op de 

collega’s die deze lessen hebben moeten opvangen. Er is gewerkt met een spreidingsrooster en 
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een vervangingsrooster. Hierover hebben de verschillende collega’s en teams een verschil van 

inzicht over wat het beste werkt. De MR heeft in deze wel feedback gegeven aan dhr. Mohnen. 

 

• Er heeft een nieuwe ronde m.b.t. de functiemix plaats gevonden. Dit jaar heeft er 1 persoon 

gesolliciteerd, deze is niet benoemd. Een MR lid maakte ook deel uit van de 

benoemingsadviescommissie.  

 

• In de MR worden ook de onderwijsontwikkelingen besproken: PPL 2.0 is dit schooljaar gestart. 

Er is een begin gemaakt met het werken in profielen, meesterproeven, het voordeelprogramma, 

het afnemen van de citotoets. De studiedagen stonden merendeel in het teken van PPL 2.0. Er is 

nog veel ontwikkeld en afgestemd. Het nieuwe onderwijsconcept moet verder geïmplementeerd 

worden. 

 

• Daarnaast hebben we het ook over de dagdagelijkse zaken gehad, zoals b.v. RI & E, studiedagen, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


