Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 6 oktober 2009
Aanwezig:
Mary-Jane Lommers, Hilda Mertens, Fivian Rossell, Sonja Szustka, Ed van Berlo, Jean Gielissen, Bert
Heijnens, Leo Reijnen, John Vroemen, Luc Wiertz, John Wijenbergh
Afwezig met kennisgeving:
Ruud Demas, Jules Geraerds
Toehoorders:
Lieve Cremers en Yvonne Rieff (i.v.m. het Zorgplan)
René Freens (voorzitter ouderraad)
Bennie van Est
1.

Opening
De voorzitter opent om 19:35 uur de vergadering en heet allen welkom.
Punt 5 “het Zorgplan” wordt punt 3.

2.

Notulen van de MR-vergadering van 6 juli 2009
Hilda Mertens vraagt zich af of de € 75,- die gevraagd wordt aan de ouders als borg voor de
boeken niet in strijd is met de Wet.
Jean Gielissen verzorgt de aanpassingen en stuurt de gecorrigeerde notulen naar MaryJane.

3.

Zorgplan
Er moet bezuinigd worden binnen Maastricht. Op andere scholen is er minder zorg aanwezig
dan op het Sint-Maartenscollege, locatie Noormannensingel. Op het SMC, locatie
Noormannensingel is er ongeveer 2 fte’s zorg aanwezig voor 1600 leerlingen. De
schoolpsychologe staat per 1 oktober op de loonlijst van het COB, zonder dat het plan is
goedgekeurd. Bij het COB (de pilot) zijn alle tijdelijke krachten ontslagen (bezuiniging?).
Vanuit de overheid gaat er meer geld naar de zorg op scholen. De gelden zijn niet
geoormerkt met als gevolg dat dit geld niet terecht komt bij de zorg, maar wordt ingezet voor
andere zaken.
Structuur van het zorgplan:
•
Niet in overleg met de zorgcoördinator;
•
Genomen besluit zonder MR;
•
De zorg wordt bovenschools geplaatst.
Kern:
•
•
•
•

Korte lijnen zijn weg;
Snelheid van handelen gaat omlaag;
Kwaliteitsverlies voor de locatie (in het laatste inspectierapport werd de zorg als
zeer goed ervaren);
Verplichte winkelnering.

Te ondernemen stappen:
1.
Formele reactie m.b.t. het zorgplan aan de locatiedirecties (Noormannensingel
en Bemmelerweg/Bemmelergrubbe).
2.
Vragen aan de Centrale Directie of de MR instemming moet geven m.b.t. het
zorgplan.
3.
Op de agenda van de MR-vergadering van 11 november 2009 het Zorgplan
agenderen.
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4.

Mededelingen uit de GMR
Het is de bedoeling van het bestuur om de GMR in de toekomst eerder te betrekken bij
beleidsvoorbereidingen b.v. ten aanzien van: -kwaliteitszorg
-Fuwa
-krimp
Strakker toezicht inspectie vervalt.
Zomervakantie van 7 naar 6 weken. Daarvoor 5 roostervrije dagen. 2 weken Kerstvakantie,
1 week mei- vakantie en 10 dagen over om vrij te verdelen.

5.

Schooljaarplan
Dit is met het voltallige personeel op de Havo/VWO locatie besproken in groepen.
Het personeel is aangehoord maar de zaken zijn niet echt teruggekoppeld en de kritiek heeft
niet tot veel wijzigingen in het beleid geleid.
Alle zaken met prioriteit 1 zullen binnenkort gerealiseerd moeten zijn.
Jos Bierman heeft beloofd dat het schooljaarplan ook op de VMBO- locatie breed besproken
zal worden.
De MR zal formeler haar rol moeten gaan uitvoeren als er niet voldoende naar het personeel
geluisterd wordt.
Actie:- MR wil reactie op eerder aangeleverde stuk van Jan-Karel Bolleman.
- VMBO- locatie wil zaak eerst breed besproken zien.

6.

Begroting
De begroting is minder overzichtelijk als gebruikelijk volgens Luc Wiertz.
Het zou prettig zijn als Iris Beckers een toelichting wil komen geven.
Meerjarenraming is al ingediend in Sittard. MR kan alleen nog over substantiële bedragen
veranderingen aandragen.
Vanaf 2011 eigen vermogen negatief.
Ed van Berlo ziet m.n. op het gebied van investeringen bij ICT knelpunten. De komende jaren
moet er 10 tot 15 duizend euro geïnvesteerd worden. Hier is geen geld voor.
Met name de gratis schoolboeken zorgen voor een enorme kostenpost waardoor er moet
worden bezuinigd. De beschikbare gelden van de overheid zijn niet toereikend.
Het college van bestuur wil geen rode cijfers meer zien in de begroting.
De toestand is zorgwekkend want ondanks bezuinigingen blijven de schulden groeien.
Financiële problemen worden bij de scholen gelegd terwijl men bovenschools blijft investeren
en ouders moeten ook extra betalen.
Actie:- Toelichting van Centrale Directie omdat we als MR nu door de bomen het bos niet
meer zien
- Uitnodiging naar Iris Beckers voor toelichting.

2

7.

Facilitaire manager
Er zijn drie facilitaire managers benoemd. Ze zijn extern aangetrokken.
Per 2 november start Petra Stassen op de locatie Sint- Maartenscollege, Noormannensingel.
De MR heeft geen idee welke taken de facilitaire managers krijgen of welke taken ze
eventueel gaan overnemen en van wie?
Hilda Mertens vraagt zich af of de reden misschien is dat er knelpunten waren?
Hierop wordt ontkennend gereageerd.
Probleem is dat het bovenschools weer duurder wordt. Gaat het aantrekken ten koste van
fte. van de eigen locatie, dus ten koste van het zittende personeel?
Volgens Jeroen van der Eerden ( Centrale Directie ) gaan ze zichzelf terugverdienen.
Op de andere scholengemeenschappen in Maastricht zijn de facilitaire managers al gestart
op 5 oktober.
Luc Wiertz wil duidelijkheid over de taken van de facilitaire managers.
Actie:- Bert Heijnens legt deze vraag gelijk voor aan Jos Bierman ( Centrale Directie )

8.

Verkiezingen
De leerlingen die in de MR zaten; Esther van der Heijden en Cathelijn Reutelingsperger
hebben afscheid genomen van de MR i.v.m. de studie in het eindexamenjaar.
Hierdoor is er een vacature ontstaan voor twee nieuwe leerlingen in de MR voor de Havo/
VWO locatie.
John Wijenbergh, als ouder van de VMBO- locatie gekozen, is nu inmiddels ouder van een
kind op de Havo/ VWO – locatie. Hij wil graag het MR- lidmaatschap voortzetten. Hij is m.n.
gespecialiseerd op het gebied van financiën.
Actie: Er worden verkiezingen uitgeschreven voor twee nieuwe leden van de
leerlingengeleding voor december 2009.

9.

Wat verder ter tafel komt
Bert Heijnens vertelt dat de Centrale Directie een voorstel heeft gedaan over hoe men in de
toekomst met medezeggenschap wil omgaan:
- werken met deelraden
- tweederde van de raad moet dan voor deelraden zijn
- alle correspondentie digitaal aanleveren
- regie wordt gevoerd door de Centrale Directie
- werkafspraken voorschrijven waar de vergaderingen over gaan
Hoewel de Centrale Directie nog steeds niet formeel is benoemd wil men toch al
werkafspraken maken.
Op het einde van schooljaar 2008-2009 is op formatie bezuinigd bij de Havo/VWO locatie.
- lessen levensbeschouwing in bovenbouw Havo 4 en VWO 5 zijn geschrapt
- Z-uren zijn afgeschaft
- de werkgroep PR&C is opgeheven
De MR heeft echter eerder met het toen overeengekomen formatieplan ingestemd.
De directie vraagt nu achteraf alsnog instemming van de MR met deze extra bezuiniging.
Luc Wiertz vindt dit enorm slordig en stoort zich hier aan. Met de identiteit van de school
wordt zo een loopje genomen.
De MR constateert voortdurend dat we voor voldongen feiten worden geplaatst.
Actie: De MR wil het voorstel eerst verdedigd zien tijdens MR- vergadering voordat we er al
dan niet mee instemmen.
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10.

Rondvraag
Ed van Berlo verbaast zich over de windstilte die is ontstaan rond de verhuizing van PortaMosana VMBO Gronsveld naar de Bemeler Grubbe. Wat is nu de status? Wordt het pas
2011 zoals in de kranten staat?
Volgens Leo Reijnen vindt er wel een studie plaats en is er een werkgroep actief mee bezig.
Leo stelt voor om te vragen naar de voortgang.
Actie: Bert Heijnens neemt het mee als een van de vragen naar Jos Bierman.
John Wijenbergh stelt tenslotte: Er zijn vanavond heel wat zaken de revue gepasseerd ;
Zorgcoördinator; Facilitaire manager; schrappen van uren. Er schort heel wat aan de
communicatie, moeten we hier geen statement over maken?

11.

Sluiting
De voorzitter Bert Heijnens sluit de vergadering om 22.05 uur.
De volgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 10 november 2009 om 19:30 uur.
De Centrale Directie wordt uitgenodigd i.v.m. het zorgplan en de begroting
(onduidelijk/onleesbaar). Tevens Iris Beckers uitnodigen voor een toelichting m.b.t. de
begroting.

Notulist: Punt 1 t/m 3 Mary-Jane Lommers; punt 4 t/m 11 John Vroemen
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Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen PMR-vergadering 6 oktober 2009
Aanwezig:
Mary-Jane Lommers, Sonja Szustka, Ed van Berlo, Jean Gielissen, Bert Heijnens, Leo Reijnen, John
Vroemen, Luc Wiertz,
1. Om 22.15 uur opent de voorzitter voor een korte PMR- vergadering.
2. D2 –uren
Er staat nergens dat er een afspraak is gemaakt om de D2-uren van de Griekenland reis in mindering
te brengen naar 25 uren.
Wij als MR hebben de D2- uren vastgesteld en we willen ons houden aan de gemaakte afspraak.
Het bestuur wil de D2- uren Maastricht- breed gaan bekijken. Wij als PMR willen ze wel afstemmen met
de hoofdlocatie maar niet met andere scholen in Maastricht.
3. FUWA- verhaal
De FUWA- brieven zijn op tijd door de docenten van de VMBO- locatie ontvangen. De docenten van de
Havo/ VWO – locatie hebben nog steeds niets ontvangen.
De reden die hiervoor is aangegeven is dat de teamleiders nog gesprekken willen voeren met een aantal
personeelsleden en niet alle teamleiders waren de afgelopen weken aanwezig om gesprekken te kunnen
voeren.
Na inventarisatie van de PMR- leden op de Havo/ VWO – locatie blijken er echter nog steeds geen
gesprekken plaats gevonden te hebben.
Bij de VMBO- locatie blijkt zich een merkwaardige situatie voorgedaan te hebben : nl. de decaan is van
schaal 11 OP naar schaal 9 OOP geplaatst, weliswaar met behoud van salaris.
4. Trekkingsrecht
Het trekkingsrecht zou 24 uren werkdrukvermindering moeten opleveren bij een fulltime – aanstelling.
Veel personeel heeft ervoor gekozen om geen inval- uren of pauze- toezicht te hoeven draaien.
Toch staan zij vaak op het rooster om dit wel te doen. Het overige personeel wordt daarnaast nu extra
ingezet om de openvallende gaten te vullen, dus werkdrukverhoging.
5. Wat verder ter tafel komt
Jos Bierman heeft gevraagd of er nog knelpunten zijn in het taakbeleid van het OP en de taakbelasting.
Sonja Szustka merkt hierover op dat het Laptopproject op dit moment heel veel uren vreet waardoor men
op de administratie niet aan de administratieve taken toekomt. Ze wil dus dat er niet alleen gekeken wordt
naar het taakbeleid van het OP, maar ook naar dat van het OOP.
6. Sluiting
De voorzitter Bert Heijnens sluit de vergadering om 22.40 uur.
Notulist: John Vroemen
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