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Afwezig met kennisgeving:
Hilda Mertens, Fivian Rossell, Jean Gielissen, Johan Moes, John Wijenbergh
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Opening
Bert Heijnens heet de nieuwe leden (Svenja, Reinier en Jos) welkom. Svenja en Reinier zijn
gekozen vanuit de leerlingen van de locatie Noormannensingel en Jos is gekozen vanuit de
ouders van de locatie Bemelerweg/Bemelergrubbe.
Op verzoek van de leden van de Centrale Directie wordt de volgorde van de agendapunten
aangepast. De punten 7 en 8 worden op verzoek van de Centrale Directie naar voren
geschoven.
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Notulen van de MR-vergadering van 10 november 2009
Pagina 2, Punt 9: Stand van zaken m.b.t. de verkiezingen
Svenja en Reinier zijn gekozen d.m.v. een schriftelijke stemming, deze was overbodig bij de
oudergeleding omdat Jos ten Haaf de enige kandidaat voor de vacature was. Jos aanvaardt
de verkiezing.
Pagina 3, Punt 11: Rondvraag
Jacky Lamoré heeft bij het Bonnefantencollege de auto niet kunnen ontdekken. Jos Bierman
merkt op dat hij wel een nota voor deze wagen heeft geaccordeerd. Jacky Lamoré
onderzoekt de zaak verder.
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Mededelingen uit de GMR
De GMR heeft de jaarlijkse studiedag op Rolduc gehad. Hierna volgen een aantal
agendapunten van deze studiedag.
•
Dhr. Bonekamp heeft een presentatie gegeven over kwaliteit en verantwoording.
Stichting LVO zal kwaliteitsgegevens per school op internet publiceren.
•
Presentatie van dhr. Kirkels van kengetallen m.b.t. de Stichting LVO.
•
Presentaties over de functiemix, het taakbeleid en de wet BIO.
Vergadering van de GMR 15 december.
•
Het College van Bestuur heeft een definitief besluit genomen voor
clustervorming. De GMR heeft besloten om hierover een geschil aan te gaan.
•
Het besluit is genomen om het United World College te bouwen bij de Geusselt.
De financiële risico’s zijn voor Stichting LVO volgens het bestuur beperkt. In de
oprichtingsakte is een uitgesloten aansprakelijkheid opgenomen. Tot de nieuwbouw
gereed is, wordt de locatie Nijverheidsweg gebruikt.
•
Stichtingsbegroting. Het grootste verlies levert de regio Maastricht op. Er is
maandelijks overleg tussen bestuur en Centrale Directie. Ook na het afstoten van de
locaties Tongerseweg en Eijsden blijft er bij ongewijzigd beleid, een tekort. Jacky
Lamoré licht toe dat in de plannen is opgenomen dat in 2011-2012 de locatie
Tongerseweg, na de voltooiing van de uitbreiding van de locatie Eenhoornsingel,
wordt afgestoten.
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Regeling Aanmelding en Inschrijving nieuwe leerlingen VO Maastricht
Jos Bierman licht het stuk toe. Ed van Berlo vraagt of het een formalisering is van de huidige
situatie. Dit wordt bevestigd. Reinier Hoon vraagt zich af of de Centrale Directie niet een te
grote rol krijgt bij de toelating. Jos Bierman reageert dat elke locatie een eigen
toelatingscommissie heeft. Bij afwijzing kijkt de Centrale Directie alleen maar of de procedure
correct is toegepast.
De MR geeft een positief advies m.b.t. het stuk (conceptversie 4: september 2009).
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Verhuizing onderbouw VMBO
Dit punt is op de agenda opgenomen met als doel de MR te informeren. Voor de verhuizing
VMBO is een stuurgroep geformeerd. Deze is in de afrondingsfase en stelt binnenkort de
verhuisdatum vast. Op basis van deze datum wordt in de tijd teruggepland. Het advies van
de stuurgroep wordt vrijdag aanstaande (18-12-2009) besproken met de gemeente.
Augustus 2010 lijkt als datum niet haalbaar. Op korte termijn, uiterlijk 17 januari 2010, volgt
informatie.
Ook zijn er in Gronsveld en Maastricht twee projectgroepen opgericht die zich bezighouden
met de onderwijskundige kant van de verhuizing.
Ed van Berlo geeft aan dat het onmogelijk is om de verhuizing voor de zomervakantie te
realiseren en is het in deze eens met Jacky Lamoré.
Leo Reijnen vraagt nadrukkelijk voor een heldere communicatie naar de MR. Jos ten Haaf
valt hem hierin bij. Jacky Lamoré geeft aan dat men helder wil communiceren en dat ze daar
zelf ook het belang van inziet.
Bert Heijnens vraagt of de projectgroepen ook onderling overleg hebben. Jacky Lamoré
hoopt op en verwacht een natuurlijke synergie tussen de projectgroepen.
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VFI: aanvulling kosteninverdieneffect/ VFI: het verzoek te zoeken naar een
afgevaardigde uit de MR die zitting wil nemen in de samen te stellen Commissie VFI
Jos Bierman geeft aan dat de facilitair managers geschrokken zijn van het gebrek aan
procedures en de inefficiënte inkoop. Wekelijks wordt de behaalde winst door de facilitair
managers gerapporteerd aan de Centrale Directie. Jos Bierman geeft als voorbeeld de
aanschaf van de nieuwe telefooncentrales. Door de aanvraag van gezamenlijke offertes en
de inhoudelijke kennis van de facilitair managers is alleen al bij deze aanschaf plus/minus €
20.000,- bespaard. Ed van Berlo geeft aan dat dit voorbeeld een slecht gekozen en incorrect
voorbeeld is. De voorbereiding voor de aanschaf van de telefooncentrales was vrijwel
afgerond voor de aanstelling van de facilitair managers. Jos Bierman geeft toe dat het
voorbeeld ongelukkig gekozen is, maar benadrukt het belang van kostenbesparingen en in
het kader daarvan de instelling van de commissie VFI (zie agendapunt 8). Ed van Berlo
vraagt toelichting over het schema “kosteninverdieneffecten”. De Centrale Directie kan ter
plekke geen toelichting geven en zal dit later alsnog toelichten. Leo Reijnen geeft aan dat
lopende projecten niet meegerekend moeten worden voor de rechtvaardiging van de
aanstelling van de facilitair managers. Het is van belang om duidelijke ijkpunten vast te
stellen. Jos Bierman geeft aan dat het bestuur de financiering van de facilitair managers tot
januari 2010 voor haar rekening neemt, zodat de MR de tijd krijgt om haar werk goed te
doen.
Bert Heijnens peilt bij de leden van de MR de interesse om zitting te nemen in de nieuw te
vormen klankbordgroep VFI. John Wijenbergh heeft eerder interesse getoond en Ed van
Berlo geeft de interesse aan.
De leden van de Centrale Directie wensen de leden van de MR prettige feestdagen toe en
verlaten, zoals afgesproken, eerder de vergadering.
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Lessentabel Noormannensingel
Mary-Jane Lommers geeft aan dat de lessentabel niet als bijlage is toegevoegd bij de
agenda, omdat deze pas één dag voor de vergadering ontvangen is en niet volgens afspraak
per cohort uitgewerkt is. Jan Karel Bolleman is in de veronderstelling dat hij de lessentabel
volgens afspraak verstuurd heeft en geeft aan dat hij na overleg met Mary-Jane Lommers
een correct voorstel zal aanleveren. Mary-Jane Lommers zegt toe dat ze op korte termijn, via
mail, de wensen zal overbrengen.
Dit punt verhuist naar de volgende vergadering.
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Evaluatie pilot H/TL
Bijlage is bedoeld als informatie. De bijlage wordt ter kennisgeving aangenomen met het
advies om bij punt B “klanttevredenheid” 2009 te vervangen door 2010.

10

FUWA overzicht uitgereikte functies
Wordt verplaatst naar de pMR-vergadering.
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Wat verder ter tafel komt
Er is een mail ontvangen van dhr. Smeele met als onderwerp “examenreglement”. Hij vraagt
daarin de mening/visie van de MR t.a.v. de toepassing van artikel 6.1 van het
examenreglement van de Tweede Fase, locatie Noormannensingel. Dhr. Smeele vindt dat de
examencommissie geen onderscheid maakt tussen incorrect gedrag en fraude en daardoor
de strafmaat voor incorrect gedrag buitenproportioneel zwaar. Luc Wiertz geeft aan dat naar
zijn mening de examencommissie correct volgens het reglement gehandeld heeft. Zowel de
de
leerlingen als de ouders (informatieavond 4 klas) wordt met nadruk gewezen op het
betreffende artikel van het examenreglement. Jos ten Haaf lijkt de straf voor het incorrecte
gedrag te hoog. Ed van Berlo en Mary-Jane Lommers geven aan dat de situatie voor een
surveillant onwerkbaar is als je niet op een heldere wijze afspraken maakt over het
(verbieden van het) gebruik van moderne communicatiemiddelen. Svenja van Vondelen geeft
aan dat er over het gebruik van communicatiemiddelen tijdens de toetsen, voor de toetsweek
goed gecommuniceerd is. Jules Geraerds geeft aan dat er dan op dit moment geen taak voor
de MR ligt, maar stelt voor dat bij een herziening van het examenreglement de regels m.b.t.
het misbruik/gebruik van communicatiemiddelen nog eens kritisch bekeken moeten worden.
Ed van Berlo geeft aan dat er waarschijnlijk aan deze regel van het examenreglement niet te
tornen valt, omdat deze rechtstreeks uit de Eindexamen besluiten v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.ov.b.o. komt. Luc Wiertz bevestigt dat het examenreglement afgeleid is van de regels in de
Eindexamen besluiten.
De conclusie is dat de toepassing van het artikel 6.1 geen zaak voor de MR is en dat dit punt
extra aandacht krijgt bij de herziening van het examenreglement. Mary-Jane Lommers zal dit
dhr. Smeele schriftelijk mededelen.
Reinier Hoon geeft een klacht weer m.b.t. een toets van het Geïntegreerd Gammavak. De
leerlingen hebben, naar zijn mening, niet de kans gehad om de toets op tijd te beginnen
terwijl er wel exact op tijd gestopt moest worden. Jan Karel Bolleman geeft aan dat hij op de
hoogte is van de klacht. De surveillanten hebben aangegeven dat de leerlingen te laat in de
toetsruimte arriveerden zonder aanwijsbare redenen. Bert Heijnens geeft aan dat dit ook
geen punt voor de MR is. Jan Karel Bolleman zegt toe dat hij de klacht nog eens met de
surveillanten gaat bespreken.
Jules Geraerds geeft aan dat, naar zijn mening, de regel dat in de witte week geen toetsen of
so’s mogen plaatsvinden, met voeten getreden wordt. Mary-Jane Lommers merkt op dat
proefwerken niet mogen, maar inhaaltoetsen en so’s wel. John Vroemen merkt op dat
collega’s wel eens de neiging hebben om een proefwerk in de witte week een so te noemen.
Een so mag alleen gaan over de behandelde stof van de voorafgaande les.
Ruud Demas geeft een voorbeeld van een docent die in 3 TL uitsluitend de score 5 of 6 geeft
voor gedrag. Na zijn mening werkt dit demotiverend voor de leerlingen. Ed van Berlo verwijst
naar het PTA en zegt toe dat hij dit in de rol van secretaris van de examencommissie buiten
de vergadering met Ruud Demas zal bespreken.
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Rondvraag
Leo Reijnen geeft weer dat een aantal collega’s van het Bonnefantencollege de waarde van
het kerstpakket wilde doneren aan een locatiegebonden goed doel. Men mocht deze keuze
niet maken. Leo Reijnen vraagt zich af of dit correct is. Bert Heijnens geeft aan dat
medewerkers in principe geen zeggenschap hebben over de aard het kerstpakket. In de
discussie die daarop volgt, vraagt men zich af of een dergelijke individuele keuze geen
sociale druk op individuele medewerkers legt.
Jos ten Haaf vraagt waar hij het MR-reglement kan vinden. Het reglement volgt digitaal via
de secretaris.
Mary-Jane Lommers vraagt om de vergadering van 25 februari a.s. te verplaatsten na een
andere datum i.v.m. een LVO-brede studiedag voor economiedocenten waaraan 4 leden van
de MR deelnemen.
Reinier Hoon geeft aan dat de aula gesloten is i.v.m. de rotzooi die achterbleef. Hij stelt dat
hier een groep straf krijgt voor individuele fouten. Bert Heijnens verwijst dit punt naar het
overleg tussen de leerlingenraad en de locatiedirectie.
Rienier Hoon verwijst naar een opmerkelijke formulering op pagina 7 van de schoolgids. Jan
Karel Bolleman zegt toe de tekst te zullen aanpassen.
Reinier Hoon geeft aan dat hij Ad Janssen een aantal malen via mail verzocht heeft om de
evaluatie van de pilot macbook. Hij heeft dit nog niet ontvangen. Luc Wiertz bevestigt dat er
een dergelijke evaluatie bestaat. Ad Janssen heeft deze op de APV van 27 november jl.
gepresenteerd. Luc Wiertz geeft aan dat hij zowel van Ad Janssen tijdens een APV als van
Jan Karel Bolleman tijdens een pMR-vergadering de toezegging heeft gekregen om zowel de
afgewezen als de nieuwe financiële onderbouwing te ontvangen. Tot op heden is dit nog niet
gebeurd. Jan Karel Bolleman geeft aan dat de evaluatie nog niet compleet is. Op korte
termijn zal er onder een grote groep leerlingen een enquête worden afgenomen. Deze wordt
toegevoegd aan de reeds afgeronde personeelsenquête. Svenja van Vondelen en Reinier
Hoon geven aan dat zij in laag 4 de laptop ongeveer één uur per week gebruiken, ze veel
gebreken vertonen en het netwerk ook nog regelmatig hapert. Naar hun mening is er te snel
en op te grote schaal begonnen aan de invoering van de laptop.
Naar aanleiding van de discussie wordt besloten om Ad Janssen, het verantwoordelijke
directielid, uit te nodigen voor de MR-vergadering van begin maart om het één en ander toe
te lichten. Uitgangspunt hierbij is dat het leerlingen gedeelte van de enquête op dat tijdstip is
afgerond en geanalyseerd.
Ed van Berlo wenst nog terug te komen op het voorbeeld van de telefooncentrales
(agendapunt 7). Hij geeft aan Bennie van Est en hijzelf de voorbereiding voor dit besluit
uitgewerkt hebben zonder dat er een facilitair manager aan te pas kwam.
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Sluiting
Bert Heijnens dankt iedereen voor de inbreng en stelt vast dat de volgende vergadering 13
januari 2010 om 19:30 uur plaatsvindt in de personeelskamer van de locatie
Noormannensingel.

Notulist: Luc Wiertz
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