Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 01 juni 2010
Aanwezig:
Jacky Lamoré, Mary-Jane Lommers, Fivian Rossell, Sonja Szustka, Ed van Berlo, Jos Bierman, Jan Karel
Bolleman, Ruud Demas, Jules Geraerds, Jos ten Haaf, Bert Heijnens, Reinier Hoon, Johan Moes, Leo
Reijnen, John Vroemen, Luc Wiertz, John Wijenbergh.
Afwezig met kennisgeving: Hilda Mertens, Svenja van Vondelen, Jean Gielissen.
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Opening.
De vergadering wordt om 19:15 uur geopend.
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Notulen van de MR-vergadering van 28 april 2010.
Pagina 1, punt 2Notulen, boekenfonds
Ed van Berlo geeft aan dat het stappenplan m.b.t. het boekenfonds een enorme druk legt op
de uitvoerende. Verder vraagt hij waar het rapport van dhr. Schrijen blijft. Jan Karel Bolleman
geeft aan dat hij dit donderdagochtend doorstuurt.
Pagina 2, Centrale Directie
Jos Bierman geeft aan dat hij graag een “actiepuntenlijst” wil ontvangen. Deze lijst zou dan
z.s.m. na de vergadering moeten worden doorgestuurd aan de desbetreffende personen.
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Mededelingen uit de GMR.
• De voorzitter van het College van Bestuur geeft aan dat de financiën van de Stichting er
redelijk uitzien.
• De aanmeldingen liggen boven prognose. De verdeling is 40% VMBO en 60%
HAVO/VWO. De gevolgen hiervan zijn dat bv. het techniekonderwijs onder druk komt te
staan.
• Het Sociaal Plan Parkstad is beëindigd.
• De ouders van de GMR hebben de schoolgidstekst goedgekeurd.
• De rugzak voor een rugzakleerling wordt kleiner; scholen mogen om bepaalde redenen
een rugzakleerling weigeren, echter dhr. Bonekamp zegt dat hij geen reden kan
bedenken waarom een school zo’n leerling zou weigeren.
• Er komt een LVO-brede “gebruikersovereenkomst/ schaderegeling met ouders” m.b.t. de
schoolboeken die door de ouders ondertekend moet worden.
• Voortgang van de clustervormingIn Maastricht zouden er 6 Centrale Directieleden
kunnen zijn. Nu zijn er 3 en dit worden er 2. Iedere school heeft straks een
Locatiedirecteur en teamleiders. Voor het Sint-Maartenscollege betekent dit in de
toekomst voor het VMBO: 1 Locatiedirecteur en 4 Teamleiders. Voor het HAVO/VWO
betekent dit in de toekomst: 1 Locatiedirecteur en 6 Teamleiders. Er komt een
sollicitatieprocedure.
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Centrale Directie.
Arbobeleid (ter instemming)
Bert Heijnens heeft dit Regio-Arbobeleidsplan vergeleken met het Arbo-beleidsplan dat in
2009 in de GMR is besproken.
Blz. 4 Het MR-lid is nog niet bekend.
Blz. 52.1 “Seksuele intimidatie,…………actief bestreden”. Jacky Lamoré geeft aan dat dit
gaat om preventieve maatregelen. “Verder is….in te zetten”. Goed en breed kunnen met
elkaar in strijd zijn.
Blz. 6 2.4”Wat betreft de arbodienst”. In het stuk van LVO staat ook de teamleider er
nog bij.
Blz. 8Is de veiligheidsfunctionaris in de praktijk de teamleider?
Blz. 10”De Ploegleider……te benoemen (ICT)”. Komt dit niet terecht bij ICT?
Jos Bierman geeft aan dat er een adequate incidentele registratie moet komen.
Blz. 124.1Plan van aanpak wordt in juni aan de MR voorgelegd.
Blz. 135.1Toegevoegd: “werknemer heeft recht om de casusbespreking bij te wonen”.
Blz. 1511”waar redelijkerwijs mogelijk” wordt geschrapt.
Blz. 19De pMR heeft nog niet ingestemd met Hoofd Facilitaire dienst.
Instemming bij acclamatie de tekst wordt wel nog aangepast.
Functiemix (ter informatie)
/
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Vrijwillige ouderbijdrage inclusief inspectierapport
Jos Bierman geeft aan dat de inspectiezaken een voortzetting is op een eerdere brief die wij
niet hebben ontvangen. Deze zaken hebben betrekking op de schoolgids van 2009. Dit is
een oude toestand. De systematiek is nu veranderd. Voor het nieuwe schooljaar moet er
gekeken worden welke zaken niet in orde zijn en wat de wettelijke eisen zijn. Vanuit de
directievergadering moet het stapsgewijs uiteengezet worden in een notitie. Ouders moeten
in juni toestemming geven. De VMBO-locatie heeft precies dezelfde brief gekregen. De
Centrale Directie heeft studietijd nodig; de brieven zijn pas binnen gekomen. Men wil geen
enkele ruis, ook niet naar ouders. Als de GMR-ouders iets goed hebben gekeurd dan
overruled dit de locale ouders.
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Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
1. Rienier Hoon vraagt hoe het zit met de leerlingenenquêtes. Mary-Jane Lommers zegt dat
dhr. Janssen niet gereageerd heeft op de gestuurde mail. 15 juni komt uiterlijk het
antwoord. Luc Wiertz vraagt of dan ook, naast de leerlingenenquêtes, de enquête m.b.t.
de identiteit verstuurd kan worden.
2. Mary-Jane Lommers vraagt hoe het zit met de muziekdocenten die zich hebben ziek
gemeld n.a.v. de situatie in het muzieklokaal. Leo Reijnen geeft aan dat er gesprekken
zijn om de problemen op te lossen. Luc Wiertz meldt dat de klassen er nu wel gewoon
zitten. Leo Reijnen vermeldt dat er subsidies zijn voor het verbeteren van het
binnenklimaat. LVO heeft het overgenomen, maar door het vertragende werk zijn de
subsidies misgelopen. Jan Karel Bolleman geeft aan dat Jeroen van der Eerden al
vanaf het begin van het schooljaar op de hoogte is van de situatie.
3. John Wijenbergh vraagt of de data van de MR-vergaderingen van het komende
schooljaar op tijd bekend kunnen worden gemaakt.
4. Fivian Rossell vraagt hoe het kan dat ouders een rekening krijgen van € 465,- (zonder de
boeken) waarvan € 140,- is voor gebruik van gereedschap. Johan Moes geeft aan dat
dit besproken ismoeten de ouders al het gereedschap kopen of kunnen ze het ook
huren? Er is toen gekozen voor huur. Verder geeft Fivian Rossell aan dat ze met ingang
van het komende schooljaar wil stoppen met de MR.
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Sluiting
Bert Heijnens dankt iedereen voor de inbreng en nodigt iedereen uit voor de volgende MRvergadering op 6 juli aanstaande om 17:30 uur, locatie Bemelerweg.

Notulist: Mary-Jane Lommers
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