Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 22 januari 2013.
Aanwezig:
Mary-Jane Lommers, Rosita Paone, Eva Span (vanaf installatie), Sonja Szustka, Charles de Cocq, John
Finders, Jules Geraerds, Jean Gielissen, Jos ten Haaf (tot afscheid), Bert Heijnens, Jim Janssen, Stephan
van der Linden, Piet Minartz, Leon Vorstermans, Luc Wiertz.
Jacky Lamoré, Cleo Rijgersberg en Johan Moes waren wel aanwezig, maar zijn niet tot de vergadering
toegelaten i.v.m. het besloten karakter van deze vergadering.
Afwezig met kennisgeving:
Patrick Limpens, John Vroemen
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Opening.
/
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Notulen van de MR-vergadering van 4 december 2012.
Op 18 december 2012 is het verkiezingsreglement gepubliceerd op de site van het SintMaartenscollege en op deze datum is het verkiezingsreglement in werking getreden.
Tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd.
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Afscheid lid en installatie nieuw lid.
Jos ten Haaf neemt afscheid. De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan Jos ten Haaf voor
zijn inzet en betrokkenheid tijdens zijn lidmaatschap van de MR.
Eva Span aanvaardt haar zetel in de MR.
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Mededelingen uit de GMR.
Bij punt 10 in het verslag van de GMR
Samenwerkingsovereenkomst VO besturen Limb. / Educ. Faculteiten antwoordt het CvB:
Te weinig om redenen die we niet kennen. Dit is wel een teleurstellende reactie op een
tweede poging om het scholingsaanbod, nu breder dan voorheen, neer te zetten. Zorgelijk
omdat er klaarblijkelijk niet bij alle partijen een realistisch beeld bestaat van een
veranderende arbeidsmarkt.
Luc Wiertz geeft aan dat hij weet dat verschillende collega's de informatiebijeenkomsten
bezocht hebben en vervolgens naar aanleiding van de bijeenkomsten besloten hebben om
de 1e graads opleiding niet te gaan volgen. Hij biedt aan om de redenen voor dit afhaken te
inventariseren als hij door de locatiedirectie(s) voorzien wordt van een lijst met de collega's
die de informatiebijeenkomst bezocht hebben.
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Vaststellen van de vergadering.
Na de deadline zijn er nog 3 stukken aangeleverd. De DB van de MR heeft besloten dat de
voltallige MR moet besluiten of de stukken besproken worden of doorgeschoven worden naar
de volgende vergadering.
Niet bespreken: 11
Wel bespreken: 0
Onthouding: 3
De rest van de vergadering vindt plaats in beslotenheid.
Sluiting
Volgende vergadering vindt plaats op 5 maart 2013.

Notulist:

Mary-Jane Lommers
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