Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 4 februari 2014.
Aanwezig:
Tanja Dohmen, Jacky Lamoré, Eva Span, Henny de Vries, John Finders, Jules Geraerds,
Jean Gielissen, Tom Habets, Bert Heijnens, Piet Minartz, Jan Kerckhofs, Johan Moes, Leon
Vorstermans, John Vroemen, Luc Wiertz, Daniël Wilms van Kersbergen.
Afwezig: Mary-Jane Lommers, Rosita Paone, Sonja Szuska.
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Opening.
Bert Heijnens heet iedereen welkom. Voor er overgegaan wordt tot de installatie van de
nieuwe leden wordt de agenda ter goedkeuring voorgelegd. Op verzoek van John Finders
wordt het agendapunt ICT Noormannensingel uitgebreid naar ICT van beide locaties.
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Installatie nieuwe Leden
Voor Bert Heijenens over gaat tot de installatie van de nieuwe leden, geeft hij kort aan
waarom Ger Frambach niet geïnstalleerd wordt als nieuw lid van de MR. De reden hiervoor is
dat Sonja Szuska nog een dagdeel per week in dienst is van het Sint-Maartenscollege en
daardoor gewoon lid van de raad is. Het openstellen van een vacature voor een lid van het
OOP van de locatie Noormannensingel was daarom niet terecht.
De nieuwe (aspirant-)leden stellen zich voor:
-Daniël Wilms van Kersbergen, gekozen kandidaat voor de geleding leerlingen locatie
havo/vwo;
-Tanja Dohmen, gekozen kandidaat voor de geleding ouders locatie havo/vwo;
-Tom Habets, gekozen kandidaat voor de geleding ouders locatie VMBO
-Jan Kerckhofs, gekozen kandidaat geleding ouders locatie VMBO.
Nadat de voorzitter de rechten en de plichten van de leden van de raad kort toegelicht heeft
accepteren de vier nieuwe leden het lidmaatschap van de MR.
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Mededelingen
Op de website staat een oproep voor de kandidaatstelling voor de OndersteuningsPlanRaad
(OPR) voor het Samenwerkingsverband Maastricht e.o. Deze raad heeft als doel: “alle
leerlingen binnen de regio passend onderwijs en ondersteuning te bieden”. Op dit moment
zijn er nog geen kandidaten voor de OndersteuningsPlanRaad. Op 10 februari is de eerste
vergadering van de raad gepland. Er wordt een hernieuwde oproep tot kandidaatstelling
geplaatst.
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Binnengekomen mail
Hierover zijn geen opmerkingen vanuit de raad, de als bijlage meegestuurde lijst wordt ter
kennisgeving aangenomen.
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Notulen van de MR-vergadering van 17 december 2013
In punt 2 (mededelingen, pagina 1) van de notulen wordt over de oproep voor de
kandidaatstelling van de OPR gesproken. Jacky Lamoré benadrukt het belang van de raad.
Henny de Vries stelt voor om de kandidaatstelling onder de aandacht te brengen van de
centrale ouderraden van beide locaties.
Punt 5 (ontruimingsplan, pagina 2) Jules Geraerds geeft aan dat de tweede
ontruimingsplaats nog niet vastgelegd is. Henny de Vries geeft aan dat dit een punt van
aandacht blijft.
Punt 7 (anti-pestprotocol HAVO/VWO, pagina 2) Henny de Vries geeft aan dat de 10 gouden
regels van LVO in de schoolgids en op het weblog staan.
Punt 8 (Verzuimprocedure HAVO/VWO, pagina 3)
Tanja Dohmen vraagt hoe het met de openstelling van de verzuimregistratie voor ouders
staat. Johan Moes geeft aan dat de verzuimprocedure bij het ouderportaal hoort en dat dit
deel open gezet wordt nadat het gecheckt is op fouten.

Punt 12 (Rondvraag met directie, pagina 3)
Vraagt aan Henny de Vries wat de voortgang is in het nieuwe beleid van de ouderbijdrage.
Henny geeft aan dat dit in het takenpakket van Marlies Maes hoort en dat zij verwacht dat in
de volgende MR-vergadering resultaten gepresenteerd kunnen worden.
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ICT (beide locaties)
John Finders geeft aan dat hij vreest dat het primaire proces en de examens in gevaar
komen als gevolg van de investeringsstop die ook het onderhoud en de vervanging van de
hardware betreffen. Piet Minartz vult aan dat op dit moment het trainen van digitale examens
als gevolg van gebrekkig materiaal vrijwel onmogelijk wordt.
Johan Moes geeft aan dat deze problemen nog een half jaar kunnen voortduren en niet
direct op te lossen zijn.
Jules Gerards bevestigt dat dezelfde problemen zich op de HAVO/VWO-locatie voordoen.
De verhuizing van de servers en vrijwel gelijktijdig overstappen naar een andere provider
was geen gelukkige keuze.
Jan Kerckhofs vraagt wie het aanspreekpunt is bij dergelijke problemen. Tanja Dohmen
vraagt zich af of de dringend noodzakelijke investeringen in ICT niet uit de investeringsstop
gehaald kunnen worden.
Jacky Lamoré geeft aan dat het primaire proces gewaarborgd moet worden en als dit in
gevaar blijkt te zijn er middelen gezocht moeten worden en zij zegt op korte termijn een
antwoord toe.
Bert Heijnens voegt toe dat de bemensing in de discussie onderbelicht blijft, er zijn te weinig
mensen voor ICT op de werkvloer en dat is een punt dat wel onder de aandacht van de CD
thuishoort. Jacky Lamoré geeft aan dat de bemensing is eerste instantie de
verantwoordelijkheid is van de locatiedirecties.
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Begroting
Jacky Lamoré geeft aan dat de financiën thuishoren in het takenpakket van Patrick Limpens.
Zij noteert vragen en speelt deze aan haar collega-directielid door. Jacky Lamoré bevestigt
dat het gevolg van deze aanpak is dat de MR niet gehouden is aan de (verlengde-)
reactietermijn waarop advies voor de begroting moet worden uitgebracht. Het advies kan pas
worden uitgebracht nadat de begroting en de daarbij behorende vragen met de CD
besproken zijn.
Jean Gielissen constateert dat aan lumpsum voor de boeken bijna 7 ton ontvangen wordt
terwijl er 5 ton aan uitgaven staan en vraagt zich af waarom dit verschil relatief zo groot is.
De afdracht aan het bureau voor LVO-Maastricht bedraagt 1,1 miljoen euro, op de begroting
van ons eigen brinnummer staat daarvan € 869.000,-. Dit lijkt een onevenredig groot bedrag
voor één van de Maastrichtse scholengemeenschappen.
Jules Geraerds wenst een toelichting over de afschrijvingssystematiek met betrekking tot het
activeerbaar onderhoud.
Hij merkt op dat de financiële gevolgen van het afstoten van de locatie Tongerseweg nog niet
verwerkt zijn.
Luc Wiertz vraagt waarom een investering voor een afsluitbare fietsenstalling die in de
begroting voor 2014 opgenomen is, alsnog afgewezen wordt.
Hij vraagt tevens of de kosten van het actieplan leerkracht in de personele begroting
opgenomen zijn.
Er wordt voorgesteld om vragen met betrekking tot de begroting in de komende jaren door
een uit MR-leden te vormen commissie te laten voorbereiden en in eerste instantie met de
controller van het servicepunt voor te bespreken. De MR gaat akkoord met deze
procedurewijziging met ingang van de begroting 2015. De secretaris laat een oproep uitgaan
voor de kandidaatstelling voor de financiële commissie.
Besloten wordt om in afwachting op de antwoorden op de gestelde vragen nog geen advies
uit te brengen over de begroting.
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OOM
Daniël Wilms van Kersbergen geeft aan dat de informatieavond over OOM meer helderheid
over de plannen gegeven heeft, maar dat de communicatie tot op dat moment niet goed was.
Jacky Lamoré geeft aan dat de informatieavonden dienen om de dialoog te bevorderen en
meer helderheid voor alle betrokken partijen te verschaffen.
Luc Wiertz stelt dat de niet eenduidige communicatie over de sluiting van de locatie
Tongerseweg en de veranderingen van de plannen binnen enkele dagen schade toebrengt
aan de Maastrichtse scholen.
John Vroemen denkt dat er te weinig draagvlak is voor de huidige OOM-plannen.
Jacky Lamoré geeft aan dat het van belang is om meer draagvlak te creëren. Op korte
termijn komen er een aantal sondeersessies met kleine groepen. De onrust die ontstaan is
kan niet helemaal recht gezet worden maar de flyer die nu op alle locaties in de komende
open dagen gebruikt wordt is een eerste stap in de goede richting.
John Finders geeft aan dat in de folder de positie van GL- en TL-leerlingen niet duidelijk
wordt weergegeven.
Johan Moes beaamt dat dit in de folder niet goed uit de verf komt, een leerling met een TLhavo advies hoort in principe thuis in het VHBO-domein.
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Rondvraag
Tanja Dohmen vraagt waarom niet een grotere groep ouders in de discussie met betrekking
tot de Maastrichtse onderwijsplannen betrokken wordt.
Antwoord: In februari wordt de discussie gevoerd met vertegenwoordigers uit het primair
onderwijs.
Daniël Wilms van Kersbergen vraagt naar communicatie met ouders die op dit moment al
een zoon of dochter op de Maastrichtse scholen hebben.
Luc Wiertz vraagt of MR-leden op persoonlijke titel naar media mogen communiceren.
Antwoord: Dat mag maar dat mag niet op een wijze waarbij personen persoonlijk
aangevallen worden.
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Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.

