Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 22 april 2014.
Aanwezig:
Eva Span, Henny de Vries, John Finders, Ger Frambach, Jules Geraerds, Jean Gielissen, Tom
Habets, Bert Heijnens, Piet Minartz, Johan Moes, Leon Vorstermans, John Vroemen, Luc Wiertz,
Daniel Wilms van Kersbergen, Tanja Dohmen.
Afwezig:

Mary-Jane Lommers, Rosita Paone, Jan Kerckhoffs.

1 Opening.
Bert Heijnens heet iedereen welkom.
2

Mededelingen.

A

Het secundaire proces (Bestuursbureau Sittard en de servicepunten) met betrekking tot
administratieve zaken is geautomatiseerd. De gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk.
De voltallige GMR heeft hier instemmingsrecht.

B

De begroting dient op korte termijn te worden vastgesteld.

C

Na de meivakantie zal in een gezamenlijke bijeenkomst van de MR’en uitgelegd worden hoe het
vragen van instemming aan de MR zal plaatsvinden. Volgens het servicepunt heeft de MR
adviesrecht. Als leidraad geldt dat wanneer er gevolgen zijn voor leerlingen of personeel
instemming van de MR vereist is.

3 Ingekomen vragen.
De MR van het Bonnefanten heeft onze samenwerking gevraagd om het gesprek aan te gaan met
politieke partijen in Maastricht. Er is niet helemaal duidelijk wat de bedoeling is: doen alle politieke
partijen mee of niet. De MR is bang dat meningen voortijdig via de media verspreid worden en dat dit
het communicatieproces niet ten goede zal komen. Indien hier al aan wordt meegewerkt zal vooraf
duidelijk moeten zijn dat de pers niet wordt uitgenodigd en standpunten binnenskamers blijven. De
insteek zal moeten zijn dat het voor alle partijen informatief is en de politiek mag dit organiseren.
4 Rapport Binnenhuisklimaat VMBO.
Blijkbaar is er geen geld om het binnenhuisklimaat van het VMBO te verbeteren, terwijl de waardes
significant (98%) boven de toegestane waardes liggen, terwijl deze gemeten waardes gebaseerd zijn
op 15 leerlingen en het werkelijk aanwezige aantal leerlingen veel hoger ligt.
Dit speelt met name in de theorielokalen.
De MR wil dat er een plan van aanpak komt, dat ook uitgevoerd wordt.
5 Notulen 4 februari 2014.
Pagina 1 punt 6 ICT:
Het streven is om het ouderportaal (magister) in mei open te stellen voor ouders van zowel het VMBO
als HAVO/VWO
6 Notulen 1 april 2014.
Punt 6: Er is een mail uitgegaan naar de CD, waarin de MR aangeeft dat ze teleurgesteld is in de
houding van de CD en dat de communicatie niet naar wens verloopt. De CD verlangt dat voor de
vergadering de agendapunten worden aangegeven en men aan de hand hiervan beslist of en wie de

vergadering zal bezoeken, terwijl verleden jaar is aangegeven dat de CD de vergadering van de MR
zal bezoeken als OOM op de agenda staat. Volgens de MR staat in de functieomschrijving van de
voorzitter van de CD, dat hij de vergadering zal bijwonen.
Volgens de MR heeft de MR informatie nodig om vragen te stellen.
Volgens het aangepaste MR-reglement hoeft de voorzitter van de CD niet bij iedere vergadering
aanwezig te zijn. Hij mag zich laten vervangen door de locatiedirecteur. De voorzitter van de CD kent
alleen de hoofdlijnen en geen details. Voor vragen betreffende algemene informatie is de
kwartiermeester de aangewezen persoon om deze te beantwoorden. De informatie wordt tijdens de
regelmatig georganiseerde stad-brede sessies besproken. OOM gaat uit van een
samenwerkingsverband van 3 domeinen, te weten VMBO, VHBO en VWO en niet van een
concurrentiemodel met 3 brede scholen.
Om aan de bezwaren van de MR tegemoet te komen biedt Dhr. Limpens aan dat de kwartiermakers
uitleg aan de MR komen geven over de 3 domeinen. De kwartiermaker VWO zal de
personeelsgeleding informeren.
7 Binnenhuisklimaat VMBO.
Is momenteel onder de maat en slecht voor zowel de gezondheid van personeel als van leerlingen.
Symptomen die veel voorkomen: hoofdpijn, irritatie ogen, mond etc.
Dit betreft een miljoeneninvestering. De CD erkent dat dit een probleem is en zal dit tijdens
besprekingen met de gemeente ter sprake brengen. John vraagt wanneer dit geregeld zal zijn. De CD
zegt toe dat deze problematiek voor de start van het nieuwe domein VMBO geregeld zal zijn. Dit
betreft het schooljaar 2015/2016.
8 OOM.
Op de website zal een presentatie komen. Er vindt een doorstart plaats in de onderwijsontwikkeling.
Hiervoor heeft men tijd en ruimte nodig. Hiertoe gaat men met de desbetreffende scholen de dialoog
aan.
Het hek (3 domeinen) staat, maar binnen het hekwerk is nog van alles mogelijk.
In november zullen de onderwijsvoorstellen in een RPO worden voorgelegd.
Dit betreft o.a. de onderwijsvisie, de onderwijsontwikkeling en het leerling profiel.
De keuze voor 3 domeinen wordt niet in het RPO voorgelegd.
In het spoorboekje wordt aangegeven of en wanneer wel instemming van het ministerie voor een RPO
nodig is.
9 Rondvraag.
Komt er TTO op de Noormannensingel. Ja.
Er dient echter niet alleen aandacht te zijn voor TTO, ook voor het klassieke gymnasium moet
aandacht zijn.
Er dient overleg plaats te vinden met het primair onderwijs, aangezien er veel onrust heerst
betreffende OOM.
Binnen het MT is hier iemand voor vrijgesteld. Volgens de laatste cijfers geeft 95% van de ouders aan
dat hun kinderen binnen Maastricht het VO zullen volgen.
De tweede ontruimingsplek volgens het ontruimingsplan is het fietsenrek.
De eerste oefening moet binnen 1 à 2 maanden plaatsvinden en de bouwtechnische ingrepen zullen
binnen 1 jaar verricht zijn.
Afwikkeling examens:
ICT baart zorgen, omdat men niet weet waar mensen weggehaald kunnen worden. Er zijn te weinig
goed opgeleide mensen beschikbaar.
Er is een vraag betreffende de rechten en plichten van leraren en leerlingen/ouders als het gaat over
herkansingen en uitsluitingen. Er dient meer duidelijkheid te zijn over het examenreglement.

De indeling van de mediatheek (Noormannensingel) is een taak van het MT. Zij zijn hier mee bezig.
10 Rapport binnenklimaat VMBO.
We wachten het aanbieden van een plan van aanpak af en zullen hier de vinger aan de pols houden.
11 Verkiezing: Samenwerkingsverband passend onderwijs.
Jules Geraerds wordt door de MR afgevaardigd als vertegenwoordiger namens de oudergeleding van
het SMC. Voor de personeelsgeleding is er nog een vacature.
12 Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13 Sluiting.
De voorzitter besluit onder dankzegging de vergadering, de volgende vergadering is op 20 mei.
Notulist: Tanja Dohmen

