Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 4 december 2012.
Aanwezig:
Jacky Lamoré, Mary-Jane Lommers, Cleo Rijgersberg, Sonja Szustka, Charles de Cocq, Jules Geraerds,
Jean Gielissen, Jos ten Haaf, Bert Heijnens, Jim Janssen, Stephan van der Linden, Piet Minartz, Johan
Moes, Leon Vorstermans, John Vroemen, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving:
Rosita Paone, John Finders, Patrick Limpens.
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Opening.
/
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Notulen van de MR-vergadering van 6 november 2012.
Tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd.
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Mededelingen uit de GMR.
Mondeling verslag overleg met het CvB
 Financiële situatie; wat er op scholen al gebeurt:
Op Stella wordt nagedacht; nog geen maatregelen aangekondigd.
Het Bouwens heeft een aantal OOP’rs bovenformatief verklaard en zal een aantal
tijdelijke contracten opzeggen.
Raayland College heeft vervanging OOP gestopt.
Op Groenewald is een verhoging klassengrootte aangekondigd.
Porta heeft 2 fte OOP overformatief.
St. Maarten heeft een aantal onderhoudsplannen opgeschort; vraag is of veiligheid en
hygiëne gewaarborgd blijven.
Philips heeft al gekort op OOP, er liggen voorstellen voor verhoging groepsgrootte en
verlaging opslagfactor.
Kwadrant vraagt zich af of het gaat over de begroting van de school of van het cluster
Weert.
Het College heeft een sluitende begroting. De facilitair manager licht de facilitaire
organisatie door op mogelijke bezuinigingen.
Het is geen goede zaak als alle scholen voor dezelfde oplossingen (in de personele
sfeer) kiezen. Dit belemmert de mobiliteit.



Bezuinigen op de scholen betekent ook bezuinigen bij de Centrale Organisatie. Dan kan
de afdracht van de scholen omlaag. In december zal het CvB met een voorstel komen.
Tenslotte heeft het CvB aangekondigd een gedachtewisseling met de GMR te willen over
taakbeleid. Taakbeleid is de berekening van de uren die aan docenten worden
uitgegeven om bepaalde taken te verrichten. Is geagendeerd voor Rolduc.

Evaluatie GMR-reglement en medezeggenschapsstatuut
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen of aanvullingen ingediend, noch door GMR-leden, noch
door de bestuurder.
Moet het reglement worden aangepast om het leerling-lidmaatschap tevens als
maatschappelijke stage te kunnen waarderen? En als die stage wordt afgeschaft, kunnen we
dan wel het certificaat regelen?
De urenfacilitering in de meegestuurde stukken, afkomstig van de LVO-website, klopt niet.
Dat is al gecommuniceerd met het bestuur. Uitvoering op de scholen is volgens de meest
recente afspraak.
Maatschappelijke stage
Het DB zal checken of daar in de statuten iets voor moet worden geregeld.
Financiële situatie
Lichtpuntje is dat
 € 250 miljoen naar de gemeenten gaan voor huisvesting onderwijs; de gemeente wordt
geacht dit over te hevelen naar de scholen.

1

Lastig wordt:
 PRO en LWOO wordt toegevoegd aan passend onderwijs. We geven in deze provincie
minder uit aan LWOO en meer aan PRO. Het zijn kleine verschillen.
 Wat in de volksmond gratis schoolboeken heet en de verplichte maatschappelijke stage
gaan wellicht verdwijnen als het aan de nieuwe regering ligt.
Dhr. Bonekamp geeft een presentatie:
 Op totaal LVO-niveau gaat het niet lukken om in 2013 al sluitende begrotingen te krijgen.
In 2014 moet dat wel lukken. In het bijzonder, de exploitatie over 2014 moet op iedere
school sluitend zijn.
 Naar verwachting zijn we in 2012 1,9 miljoen slechter uit dan verwacht.
 CvB heeft een maatregel afgekondigd, zijnde een investeringsstop en een inhuurstop.
 Er wordt een audit uitgevoerd, versneld. Opdracht: welke kosten hebben de scholen bij
welke uitgaven. Bv bij tweetalig onderwijs weet je wat dat kost. Dat is op 3 dec.
 Daarna gaat het CvB naar de scholen met de vraag welke keuzes worden gemaakt en
wat die dan kosten.
GMR: dit ruikt een beetje naar paniekvoetbal, waarom pas nu. CvB: Over 2012 een
begroting goedgekeurd met een tekort van € 3,4miljoen. In het onderwijs kun je slechts
op één moment forse ingrepen doen en dat is in april/mei. Het automatisme dat als de
werkgeverskosten toenemen, ook de rijksvergoeding door de overheid 1 op 1 wordt
doorvertaald, is voorbij.
 Materieel lijkt er een meevaller van € 1,3miljoen te zijn.
 Tegenvallers, risico 2,5 miljoen asbest.
 Meer uitgaven door € 3,3miljoen meer voor sociale premies en € 0,4miljoen door
verhoging BTW.
 1% minder kosten ziekteverzuim levert tonnen op.
 Tussen 80% en 85% van het budget zijn personeelslasten in het VO.
GMR: Hoe vrij zijn de schooldirecties om een eigen financieel beleid te voeren?
CvB: Wij keuren momenteel begrotingen die niet zwart zijn, direct af.
GMR: De overheid staat een kennisland voor. Hoe verdraagt zich dat met de krappe
financiering van het onderwijs?
CvB: Als stichting lobbyen we rechtstreeks in Den Haag en zijn wij actief gesprekpartner
bij de werkgeversorganisatie, zijnde de VO-raad.
de
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Rondvraag

Dhr. Stein wijst op de media-aandacht van afgelopen week voor pesten op school. Hoe leeft
dit bij LVO en wordt actief het pesten tegengegaan? Wordt vanuit de GMR een pestbeleid
gestimuleerd?
De voorzitter wijst op het bestaan van een pestprotocol op de LVO-scholen.
Dhr. Pauly meldt dat op de scholen aan leerlingen geen paracetamol meer wordt verstrekt en
hij dat onjuist vindt. Dit schijnt volgens LVO-protocol te zijn. Hij vraagt of daar op andere
scholen ook klachten over zijn? En is het protocol ooit in de GMR voorgelegd?
De voorzitter dacht van niet. Op scholen wordt vaker gevraagd om medische handelingen te
verrichten. Dat is niet zonder risico. Wat kan de werkgever redelijker wijs van zijn personeel
vragen. Alles wat als medisch handelen kan worden geduid, mag niet van het personeel
worden gevraagd. Het protocol zegt dus niet expliciet dat er geen paracetamol mag worden
verstrekt. Dat is een uitvloeisel van de regelgeving. Personeel op de school zegt dan dat ze
geen pilletjes mag verstrekken.
De leerling-geleding kan een verzoek doen om dit onderwerp de volgende keer te
agenderen, maar zal eerst uitzoeken wat de eigen school voor beleid hanteert en of daar
wellicht afspraken te maken zijn.
De leerlingen zullen het protocol (gebaseerd op een GGD-protocol) doorsturen naar het DB.
Bert Heijnens geeft aan dat er in de afgelopen week een gesprek heeft plaatsgevonden
tussen de voorzitters van de MR-en in Maastricht en de CD.
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Inbreng Charles de Cocq.
Sanctiebeleid: Leerlingen die te laat komen, mogen de lessen niet meer in. Dit wordt als te
streng beoordeeld. Luc Wiertz geeft aan dat er waarschijnlijk een nieuw voorstel komt,
waardoor deze regels worden afgezwakt.
Leerlingenzetels: Van het VMBO melden zich nooit leerlingen aan; dan komen er ouders. Is
het mogelijk om de VMBO-leerlingen te vervangen door leerlingen van de HAVO/VWOlocatie? Dit is een keuze van deze MR. Deze MR heeft gekozen voor een gelijke verdeling en
vacatures op de ene locatie kunnen niet ingevuld worden door de andere locatie.
Medicatieregels: Er is landelijk een afspraak gemaakt dat er gekeken wordt naar medicatie.
Had dit niet besproken moeten worden? We vragen het aan de directie.
Laptops inzetten PWW en schooltijd: Vanuit de les wordt er niets gedaan met de laptops.
In de bovenbouw moeten schrijfopdrachten geschreven worden; zou dit niet op de laptop
kunnen?
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Leerlingactiviteiten.
Er is een aantal zaken die door leerlingen naast de lessen worden georganiseerd. Deze
activiteiten liggen niet vast. Er zijn problemen met de uitvoer van deze activiteiten op het
moment dat mensen die er nu in zitten er mee stoppen. Er moeten duidelijke afspraken
worden gemaakt. Jos ten Haaf geeft Charles de Cocq de tip om een planning te maken.
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Onderwijs Ontwikkelingen Maastricht OOM.
Bert Heijnens vraagt aan de CD wat de stand van zaken is.
Jacky Lamoré geeft aan dat er een gesprek is geweest met College van Bestuur en dat er
een financiële ondersteuning komt om er voor te zorgen dat de communicatie goed gaat
verlopen. Verder heeft de CD een gesprek gehad met de gemeente over de huisvesting; er is
hier op dit moment nog niets concreets over te vertellen. In de afgelopen periode heeft de
Stichting Zelfstandig Gymnasium Zuid-Limburg de CD uitgenodigd om eens een kijkje te
nemen op een Gymnasium in Amsterdam; dit is gebeurd.
Stephan van der Linden vraagt of er nagedacht is hoe de ouders kunnen gaan meedenken?
Jacky Lamoré geeft aan dat er met de ouderraad wordt gesproken.
Sonja Szustka vraagt of er ook een rol is weggelegd voor het OOP. Jacky Lamoré geeft aan
dat met alle geledingen wordt gesproken.
Jim Janssen geeft aan dat het memo alleen bij het personeel terecht is gekomen en niet bij
de ouders of de leerlingen van de MR.
Jules Geraerds vraagt hoe er gecommuniceerd wordt met de basisscholen aangezien er
docenten op de basisscholen aan de leerlingen vertellen dat het SMC binnen 2 jaar dicht
gaat. Jacky Lamoré geeft aan dat dit nooit is medegedeeld aan de basisscholen.
Luc Wiertz geeft aan dat binnen 4 weken de eerste open dag is (buiten Maastricht).
Maastricht is een dorp en duidelijkheid is een must. De CD moet duidelijk en snel
communiceren. Jacky Lamoré geeft aan dat er voor de open dagen een mailing komt.
Jean Gielissen geeft aan dat er op de site een link zou moeten komen waar de
toekomstplannen worden besproken.
Jos ten Haaf geeft aan dat hij de houtkoolschets herkent in de blauwdruk (OOM 27
september 2012). Hij mist de bereikbaarheid en België in de stukken. Hij geeft aan dat hij de
globale kosten mist. Jacky Lamoré geeft aan dat dit een breed stuk is en dat men de
financiële cijfers niet aan iedereen kenbaar gaan maken. Verder geeft Jos ten Haaf aan dat
hij het tijdsplan erg summier vindt. Als laatste punt vraagt hij hoe de kwaliteit gewaarborgd
kan worden.
Jules Geraerds geeft aan dat in België het stuk al openbaar was voordat hij het via de MR
had ontvangen.
Jacky Lamoré geeft nog aan dat er regelmatig gesprekken gevoerd gaan worden met de
voorzitters van de MR-en in Maastricht.
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Evaluatie HAVO/TL.
Op dit moment hebben we nog niets ontvangen. Dit punt wordt op de volgende vergadering
geagendeerd, de stukken zal de CD ons doen toekomen.
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Begroting.
De MR heeft op 20 november een informatieve bijeenkomst gehad waar Iris Beckers de
begroting heeft uitgelegd. Daarnaast heeft zij antwoord gegeven op alle vragen die er op dat
moment waren.
Luc Wiertz vraagt of de komende jaren de managementondersteuning weer wordt
gereduceerd. Cleo Rijgersberg geeft aan dat de ondersteuning in 2013 niet wordt voortgezet.
Charles de Cocq vraagt wat er onder het kopje overige indirecte personeelslasten valt. Jacky
Lamoré geeft aan dat dit wordt uitgezocht.
Stemming:
Positief: 4
Negatief: 0
Onthouding: 9
Er komt een positief advies over de begroting.
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Scholing.
Per 1 januari 2013 hebben wij als MR een abonnement op servicehulp van de AOB.
Schooljaarplan HAVO/VWO 2012 – 2013
Cleo Rijgersberg geeft aan dat het in de vorige MR-vergadering had moeten worden
aangeboden, maar dat door de presentatie van OOM er geen plenaire bijeenkomst met het
personeel was geweest.
5.A.4, blz 7. Charles de Cocq geeft aan dat er heel weinig gedaan wordt met de laptops.
Verder staat ICT ook niet altijd klaar en heeft het heel lang geduurd voordat er nieuwe
computers in de mediatheek kwamen. Cleo Rijgersberg geeft aan dat er bij iedere
vergadering hierop terug wordt gekomen. In de tijd dat ze hier werkt, heeft ze geconstateerd
dat dit project slecht is geïmplementeerd.
Jules Geraerds geeft aan dat 5 jaar geleden is toegezegd dat alle boeken zouden
verdwijnen.
Jos ten Haaf geeft aan dat hij vindt dat Charles de Cocq een valide punt heeft. Het SMC
profileert zich als ICT-school, maar hoe wordt dit gewaarborgd?
Luc Wiertz zegt dat ouders en leerlingen soms te makkelijk over dit onderwerp denken. Niet
de laptop is bepalend of er goed onderwijs wordt gegeven, maar de methode. Er zijn
verschillende manieren om de leerlingen op de juiste manier naar het eindexamen te leiden
en dit staat los van de laptop. Het klopt dat in het verleden de ouders en de leerlingen verteld
is dat alle boeken zouden verdwijnen en dat de docenten (zelf) digitaal lesmateriaal zouden
gaan maken; alleen is lesmateriaal maken een vak apart en de docenten beschikten
bovendien niet over de tijd om te gaan ontwikkelen.
Jim Janssen geeft aan dat hij de tekst weinig ambitieus vindt. Hij vindt dat o.a. Teletop in de
planning moet terugkomen.
5.A.5, blz 8. Jim Janssen geeft aan dat hij had verwacht dat het nieuwe zorgplan deze
vergadering op de agenda zou staan. Cleo Rijgersberg geeft aan dat het zorgplan niet klaar
is, maar dat er morgen een gesprek is m.b.t. passend onderwijs. Het zorgplan moet de
volgende vergadering worden geagendeerd.
Luc Wiertz geeft aan dat er nauwelijks over het personeel wordt gesproken
(Prestatiemonitor). Er is niets ingevuld bij het personeel in Vensters voor Verantwoording.
Cleo Rijgersberg geeft aan dat er vooral gekeken wordt naar de opbrengsten en kwaliteiten.
In het nieuwe Schooljaarplan staan onder 5.B zaken m.b.t. personeel.
Leon Vorstermans geeft aan dat hij het ICT-verhaal niet sterk vond.
Stemming:
Voor: 0
Tegen: 9
Onthouding: 4
Het schooljaarplan krijgt hiermee geen instemming van de raad.
De reden is 5.A.4. Dit onderdeel moet duidelijker en sterker naar voren komen. Nu blijft het
bij wat losse kreten.
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Concept verkiezingsreglement.
Jos ten Haaf vraagt of het wenselijk is dat er eventueel een vacature blijft staan op een
bepaalde locatie. Is het niet verstandig om deze vacature dan in te vullen met een lid van de
andere locatie. Bert Heijnens geeft aan dat we dit in de vorige vergadering zo hebben
afgesproken.
Stemming:
Voor: 13
Tegen: 0
Onthouding: 0
Hiermee is het Verkiezingsreglement aangenomen. Het treedt in werking vanaf het moment
dat het wordt gepubliceerd op de site van school.
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Accordering jaarverslag MR 2011-2012.
Stemming:
Voor: 12
Tegen: 0
Onthouding: 1
Hiermee is het Jaarverslag van de secretaris aangenomen.
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Rondvraag met directie.
1. Charles de CocqIn de GMR kwam aan bod dat er nieuwe medicatieregels zijn die
landelijk zijn ingevoerd. Moet dit niet besproken worden in de MR? Jacky Lamoré geeft
aan dat dit niet in de MR besproken hoeft te worden. Cleo Rijgersberg geeft aan dat er
geen medicijnen worden verstrekt met uitzondering van paracetamol bij de receptie. Bij
de receptie wordt geregistreerd welke leerlingen een paracetamol krijgen.
2. Charles de CocqSanctiebeleid wordt aangepast? Cleo Rijgersberg geeft aan dat de
nieuwe aangepaste sanctieregels deze week naar leerlingen worden gecommuniceerd.
3. Charles de Cocqvraagt of hij met Cleo Rijgersberg in gesprek kan gaan m.b.t. de
leerlingenactiviteiten.
4. Jean Gielissenvraagt hoe het met de huisvesting van de ISK zit. Johan Moes geeft aan
dat het per 1 januari 2013 klaar moet zijn, maar dat er op dit moment nog geen
activiteiten plaats vinden. Hij gaat er achter aan.
5. Jos ten Haafwe mogen het etentje niet vergeten.
6. Bert Heijnenshij heeft begrepen dat alle locatiedirecteuren en CD’s bij elkaar hebben
gezeten m.b.t. de financiën en dat het personeel gevraagd moet worden hoe er nog
bezuinigd kan worden in de locaties. Jacky Lamoré geeft aan dat er een besef moet
komen dat er per locatie nog genoeg bezuinigd kan worden.
7. Jim Janssenis het medicatiebeleid een onderdeel van het zorgbeleid? Volgens Cleo
Rijgersberg is dit geen onderdeel van het zorgbeleid.
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Rondvraag zonder directie.
1. John Vroemenheeft deze MR de vorige vergadering besproken hoe ze naar OOM kijkt?
Hierna ontstaat er enige discussie.
2. Jos ten Haafmist een stuk over de extra vergadering m.b.t. de begroting.
3. Bert Heijnenser is in de bijeenkomst van de GMR-leden gekeken naar de voor- en
nadelen van regioraden. De conclusie was dat er geen meerwaarde gezien wordt bij het
instellen van regioraden. Dit is in lijn met de gedachtegang van deze MR.
4. Bert Heijnensplanning voor een etentje na de jaarwisseling.
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Sluiting
Volgende vergadering vindt plaats op 22 januari 2013.

Notulist:

Mary-Jane Lommers

5

