
Jaarverslag schooljaar 2021-2022 ROER College
Schöndeln

Volgens de oorspronkelijke planning heeft de MR  in het
schooljaar 2020-2021 vijf keer vergaderd: 29 september,
24 november, 23 februari, 13 april, 8 juni en 13 juli.

Daarnaast zijn er door de bijzondere maatregelen rondom Covid-19
enkele extra vergaderingen ingelast.

Daarnaast is er twee keer een online achterbanvergadering
georganiseerd.

De samenstelling



Rooster van aftreden

PMR: Dhr. van Buggenum heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te
stellen. Er wordt een nieuw lid geworven. Dhr. Van Doorn en Dhr. Bakkes
hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.

LMR: Mw. De Ronde heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen, maar is
niet herkozen.

OMR: Dhr. Aelmans heeft zich herkiesbaar gesteld en is herkozen.

Juli 2021: Dhr. Bakkes en Mw. Janssen zullen de school zullen, waardoor
er twee plekken in de PMR beschikbaar zijn. Ook mw. Schrijnemakers
heeft aangegeven geen zitting meer te willen nemen. Er wordt iemand
voor de oudergeleding geworven.

Instemming en vaststelling MR

Ten aanzien van deze punten is door de gehele MR instemming verleend:
● De brugklasnorm
● Algemeen PTA (+ aanpassingen gedurende het jaar door Covid-19)
● Covid-Protocol
● Systematiek PTA/PTD
● MR Reglement
● Wijzigingen school PTA
● Gepersonaliseerd lesrooster V6
● Lessentabel (+ wijziging in juli 2021)
● Invulling fysieke lessen na de meivakantie
● Procedures: Opdracht niet ingeleverd en fraude of ongeoorloofd

aanwezig bij toetsen/toekennen 1
● Nationaal onderwijsplan
● Type klassen THV2
● Taak behoeve van leerlingen met externaliserend gedrag

(Kr8patser)
● Jaaragenda 2021/2022,  met uitzondering van de online

30-minuten-lessen
● Jaarbeleidsplan 2021/2022
● Toetsplanning PTA/PTD
● ELO



Ten aanzien van deze punten is door de MR een positief advies verleend:
● Begroting en beleidsvoornemens

Op onderstaande punten is instemming verleend door de OMR:
● Schoolgids
● Vrijwillige ouderbijdrage

Op onderstaande punten is instemming verleend door de LMR:
● Schoolgids
● Leerlingparticipatiebeleid

De MR heeft niet ingestemd met:
● Splitsing pauzes
● Vervroegde profielkeuze HV3
● Overgangsnormen van klas 2 naar 3
● Algemeen PTA 2021/2022

Instemming en vaststelling PMR

Ten aanzien van deze punten is door de PMR instemming verleend:
● Taakomschrijving functionarissen
● Formatieplan
● Taakbeleid
● Scholingsplan
● Jaaragenda betreffende scholingsdagen en teamoverleggen

Lopende dossiers

● Algemeen PTA
● Overgangsnormen van klas 2 naar 3

Verwachtingen ten aanzien van volgend schooljaar

Voor het volgend schooljaar blijven / worden de volgende (agenda)punten
belangrijke aandachtspunten:

● Gepersonaliseerd lesrooster T4/H5
● Competentieonderwijs
● NPO
● Goede samenwerking tussen directie en de raad
● Evaluatie SWITCH
● Veiligheid op school
● Openbare school
● Scholing en professionalisering MR
● Beleid rondom excursies en reizen



● De nieuwe leerweg
● Burgerschapsonderwijs
● Inzet leertechnologie

Status september 2021: De plekken voor de PMR zijn ingevuld door Dhr.
Segers, Mw. Chorus en Mw. Verjans. Dhr. Ibrahimovic zal de plek in de
leerlinggeleding innemen. Er is nog een vacature voor de OMR.


