Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 1 april 2014.
Aanwezig:
Tanja Dohmen, Mary-Jane Lommers, Eva Span, Henny de Vries, Ger Frambach, John Finders, Jules
Geraerds, Jean Gielissen, Tom Habets, Bert Heijnens, Jan Kerckhofs, John Vroemen, Luc Wiertz, Daniël
Wilms van Kersbergen.
Afwezig:
Rosita Paone, Piet Minartz, Johan Moes, Léon Vorstermans.
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Opening.
Bert Heijnens heet iedereen welkom.
I.v.m. het overlijden van Tanja van der Veen, OOP-collega van de locatie VMBO, begint de
raad met een minuut stilte.
Een bijzonder welkom aan ons nieuw lid: Ger Frambach. Ger accepteert zijn lidmaatschap
van de MR.
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Mededelingen.
De mr-geleding van de havo/vwo-locatie heeft een profielschets voor de nieuwe
locatiedirecteur kunnen sturen aan het CvB. Naast de mr-geleding hebben ook de Ouderraad
en de Leerlingenraad een profielschets bij het CvB kunnen inleveren.
Vanmiddag is een reactie gekomen van de CD dat de CD niet aanwezig zou zijn (zie
agendapunt 6).
Het nieuwe formatieplan is gestuurd aan de pMR.
Bert Heijnens en Luc Wiertz hebben op 26 maart een gesprek gehad met Bert Keulen,
projectmanager OOM. Zij hebben aangegeven dat de MR graag een “spoorboekje” zou
ontvangen i.v.m. OOM.
Samenwerkingsverband (Jules) moet op de agenda van volgende vergadering.
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Notulen 4 februari 2014.
Aangezien zowel de CD als Johan Moes niet aanwezig is, wordt het verslag doorgeschoven
naar de volgende vergadering.
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Tussentijdse evaluatie schooljaarplan havo/vwo.
Luc Wiertz geeft aan dat hij vindt dat ze op de goede weg zijn. Jan Kerckhofs geeft aan dat
hij vindt dat er nog veel te doen is.
Henny de Vries meldt dat ze vindt dat een evaluatie niet in de MR besproken hoeft te
worden, maar dat dit op de agenda staat op verzoek van de MR.
Jan Kerckhofs: ICT in de klasàalleen de inventarisatiescholingsbehoefte is het enige dat is
opgepakt; de rest nog niet? Henny de Vries geeft aan dat dit onderdeel is opgepakt door
Guido Leenders. Daarnaast had de portefeuillehouder meer kunnen beschrijven. Het
scholingsplan is echter nog niet bekend ondanks dat de enquête wel door alle (?)
docenten/personeelsleden is ingevuld.
Jan Kerckhofs; blz 12 à 5.2 Cà Henny de Vries geeft aan dat veel processen in hoofden zat
van mensen en niet op papier; deze processen moeten nu allemaal vastgelegd worden op
papier.
Luc Wiertz geeft aan dat veel zaken gerealiseerd zijn, echter is er een aantal zaken nog niet
uitgewerkt. Organisatie OOP; de administratie valt nu nog onder 2 teamleiders en hierdoor is
het niet duidelijk, voor de betrokken personen, wie, wat, waar?
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Vervolg
Blz 14à 5.C.5àToetsrooster misschien ook docenten laten meekijken en niet alleen
teamleiders en leerlingen.
Daniël Wilms van Kersbergen 5.C.5àhet is niet gelukt om voor de herfst voor het hele jaar
het toetsrooster klaar te hebben; is dit structureel of alleen voor dit jaar. Henny de Vries geeft
aan dat de vraag is of het wel wenselijk is om zolang vooruit al een toetsrooster klaar te
hebben.
Ger Frambachà5.C.3àHoe zit het met de werkgroep? Henny de Vries geeft aan dat er een
vergadering heeft plaatsgevonden en dat hier een aantal zaken is besproken dat nu verder
uitgewerkt moeten worden.
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Vrijval ouderbijdrage 2012/2013 havo/vwo.
Bij dit agendapunt wordt het voorzitterschap overgenomen door Luc Wiertz.
Henny de Vries geeft aan dat als er bij het saldo € 0,00 staat dat het niet duidelijk is of dit
vrijgevallen is uit de lumpsum of dat de baten gelijk zijn aan de lasten.
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OOM.
Op 1 april 2014 om 15:04 uur is de volgende mail binnen gekomen:
“Aangezien de antwoorden op de vragen die de MR had gesteld over de begroting inmiddels
schriftelijk zijn beantwoord, zal de CD de vergadering niet bijwonen.
Het onderwerp OOM is weliswaar geagendeerd, maar daarbij is niet concreet aangegeven
wat de vragen voor de CD dan wel de programmamanager zijn, zodat enige voorbereiding
daarop niet goed mogelijk is. Het verzoek van de CD is dan ook om agendapunten iets
concreter te formuleren zodat duidelijk is wat eventueel de bijdrage van de CD aan de
agenda kan zijn.”
De mr-leden zijn verbolgen over deze reactie. Wij hadden verwacht dat de CD aanwezig zou
zijn en het tijdstip van afmelden is zeer laat waardoor er geen reacties vanuit de mr meer
richting de CD kunnen. Er gaat een brief over onze onvrede naar de CD.
In mei zou de MR “advies” moeten geven over de stukken m.b.t. OOM. Er heerst nog veel
onduidelijkheid m.b.t. de stukken die naar de MR moeten.
Wij willen graag in gesprek met de CD en niet schriftelijke vragen stellen aangezien de MR
denkt dan weer schriftelijk een reactie te krijgen (net zoals bij de begroting). In het najaar van
2013 is door de CD verzocht om “OOM” als titel op de agenda te zetten, zodat zij weten dat
onze MR graag informatie wil over de voortgang m.b.t. OOM. Jean Gielissen wil de CD
verzoeken om niet meer schriftelijk te reageren aangezien er geen echt antwoord wordt
gegeven op de vragen en we nu niet daarop kunnen reageren.
Daniël Wilms van Kersbergen vraagt zich af wie hier nu draagvlak wil creëren.
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Rondvraag met directie.
Jules Geraerds: Er zijn weer veel ouders aangeschreven i.v.m. verzuim van hun kind en
deze zaken zijn voor 99% teruggedraaid. Henny de Vries geeft aan dat de coördinatoren dit
gaan oppakken.
Jules Geraerds: In de toetsweek moeten leerlingen terugkomen voor praktijklessen. Is dit
niet anders te plannen?
Ger Frambach: Komt er nog ondersteuning bij Natuurkunde en Technologie? Henny de
Vries geeft aan dat er vanuit de CD geen medewerking is.
Tanja Dohmen: De opstelling in de mediatheek is veranderd. Na het Athene-project is de
indeling niet teruggezet en nu is er te weinig plek in de mediatheek voor de leerlingen om te
werken. De mediatheek is een ruimte waar leerlingen moeten kunnen werken. Tijdens het
Athene-project werd er in deze ruimte zelfs proefwerk gegeven, waardoor de leerlingen in de
mediatheek niet met elkaar “mochten” samenwerken.
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Rondvraag zonder directie.
Jean Gielissen: Ik mis de vlaai.
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Sluiting.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 22 april 2014.

Notulist: Mary-Jane Lommers
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