Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 20 oktober 2015.
Aanwezig: Monique Vanbroeckhoven, Tanja Dohmen, John Finders, Jules
Geraerds, Armand Gozé, Tom Habets, Bert Heijnens, Jan Kerckhoffs, Peter
Leenders, Johan Moes, Dina Paris, Trix Savelberg, Léon Vorstermans, Henny de
Vries, John Vroemen, Luc Wiertz.
Afwezig met afmelding: Ger Frambach
Bij deze notulen wordt de nummering gehanteerd overeenkomstig de nummering op
de agenda, met dien verstande dat er één agendapunt (16) wordt toegevoegd.
Hiermee verschuiven agendapunten 16 en 17 naar respectievelijk 17 en 18.
Agendapunt 13 wordt opgesplitst:
- 13A: Besluitvorming Ouderbijdrage HAVO/VWO
- 13B: Besluitvorming Ouderbijdrage VMBO.
Agendapunt 15 wordt opgesplitst:
- 15A: Besluitvorming schoolgids 2015-2016 HAVO/VWO
- 15B: Besluitvorming Jaarplanning 2015-2016 HAVO/VWO
Toegevoegd wordt:
Agendapunt 16: Besluitvorming schoolgids 2015-2016 VMBO

Voorbespreking 19.30 uur t/m 20.15 uur.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom, met name de nieuw te installeren leden van
de MR.
2. Installatie nieuwe leden.
Bert Heijnens licht kort toe hoe medezeggenschap werkt in plichten en rechten,
zowel binnen Stichting LVO, als ook volgens de wet Medezeggenschap scholen.
Vervolgens bevestigen de drie nieuwe leden dat zij bereid zijn de taak van MR-lid
te aanvaarden en zijn zij daarmee officieel geïnstalleerd.
De drie nieuwe leden zijn: Monique Vanbroeckhoven (VMBO, personeelslid),
Armand Gozé (HAVO/VWO leerling) en Dina Paris (HAVO/VWO leerling).
3. Mededelingen
Uit de GMR:
- Er is een Schoolmanagementstatuut vastgesteld waarin staat aangeven welke
bevoegdheden de Centrale Directie heeft door gemandateerd aan de
locatiedirecties, voor wat betreft het overleg met de MR;
- Er komt een Meldingsregeling vermoeden van misstand Stichting LVO, ook wel
genoemd klokkenluidersregeling. Ouders, leerlingen en personeel kunnen
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eventuele misstanden melden bij een nieuw te benoemen vertrouwenspersoon
integriteit;
- Alle scholen zijn bijna over op de nieuwe ICT-infrastructuur New Base. Dit zal
personele gevolgen hebben zowel centraal in bestuurs-bureau Sittard als op de
scholen. Maastricht krijgt in de scholen 5 fte voor lokale ict ondersteuning.
Verdere mededelingen:
- de bespreking van het schoolplan vmbo heeft van de CD uitstel gekregen
v.w.b. de reactietermijn. Komt op de agenda van 1 december;
- na de herfstvakantie geven de leden door aan de voorzitter of zij belangstelling
hebben voor deelname aan een scholing voor MR-leden. Kan eventueel op
school worden aangeboden.
- In de Ondersteunings Plan Raad zal Jules Geraerds zitting nemen in een
werkgroep die de samenstelling van een raad van toezicht gaat bekijken.
4. Voortgang verkiezingen
Er is op de VMBO locatie nog steeds een vacature voor een MR-lid
personeelsgeleding. Er loopt een nieuwe oproep aan kandidaten.
5. Schoolgids VMBO.
Alleen ouders en leerlingen besluiten over de schoolgids. De voorzitter vraagt of
er nog vragen zijn voor de directie.
Peter Leenders geeft aan zich niet serieus genomen te voelen omdat de tekst
voor de schoolgids 2015-2016 te laat is aangeboden. De relevantie ontbreekt
nu. Terwijl toch tijdig de tekst is aangevraagd. De schoolgids staat nu op de
website terwijl deze nog niet is goedgekeurd.
John Finders voegt daar aan toe dat ook inhoudelijk de schoolgids niet klopt.
Bijvoorbeeld het stuk over het rookbeleid.
Jan Kerckhoffs: mist informatie over veranderingen die al doorgevoerd zijn,
bijvoorbeeld over het nieuwe VMBO. Zo kun je verkeerd geïnformeerd worden.
Bert Heijnens benadrukt dat ouders en leerlingen zich pas kunnen beroepen op
de schoolgids als deze formeel is aangenomen door de MR.
Algemeen irriteert het de MR dat het te laat aanbieden van stukken door de CD
de MR voor voldongen feiten stelt.

Met locatiedirectie 20.15 uur t/m 21.45 uur.
6. Notulen 23 september 2015.
- p. 1, punt 2: Jules Geraerds vraagt of er nog reacties binnengekomen zijn op
de oproep aan personeel om zitting te nemen in de OPR. Op beide locaties heeft
niemand zich gemeld.
- p. 4, punt 6: Jan Kerckhoffs vraagt hoe de bijeenkomst op 6 oktober met de
MR-en verlopen is. Bert Heijnens: Er zijn door de CD voorstellen gedaan om
deel te nemen aan diverse werkgroepen. De MR-en hebben daarop gereageerd
door te stellen dat er éérst een voorstel tot facilitering moet komen, pas dan
wordt het verzoek in overweging genomen. Wellicht komt dit ter sprake in het
voorzittersoverleg op 21 oktober.
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- p. 6, punt 11: Trix Savelberg meldt dat naar aanleiding van het afwijzen van het
voorstel Onderwijsaanbod HAVO/VWO er inmiddels een kort gesprek heeft
plaatsgevonden met Jack Cortenraad. En aan de CD is een brief verstuurd met
de motivatie voor afwijzing.
- p. 7, punt 13: Bert Heijnens: is door GMR-leerling-lid Maarten de Lange
aangesproken op het feit dat er naar leerlingen toe te weinig is gecommuniceerd
over het overlijden van collega Caroline Dijkman. Bert Heijnens heeft Maarten de
Lange geadviseerd om contact te onderhouden met de nieuwe leerlingvertegenwoordiging in de MR.
- p. 8, punt 13: Johan Moes wil graag een nuancering van zijn opmerking over
het OOP zien toegevoegd : “Bij ziekte mag OOP niet zomaar vervangen
worden.” En weggelaten wordt: “…maar nog geen reactie ontvangen.”
- p. 8, punt 13: Tanja Dohmen wil naar aanleiding van haar opmerkingen over de
berichtgeving in de media m.b.t. de jaarindeling (toetsen) de toevoeging dat zij
de directie verzocht heeft om een rectificatie naar de krant te sturen. De
suggestie werd namelijk gewekt dat de MR de jaarindeling goedgekeurd had. De
locatiedirectie ging niet akkoord met dit verzoek.
- p. 9, punt 15: Bert Heijnens merkt op dat bij stemming het juridisch beter is om
te stemmen “nee, tenzij”, dan “ja, onder voorwaarde dat”, zoals vorige
vergadering besloten is.
- p. 10, punt 20: Een door John Finders opgestelde brief m.b.t. de problematiek
OOP/conciërges is verstuurd naar de CD. Er is nog geen reactie ontvangen. Bert
Heijnens zal dit in het voorzittersoverleg agenderen.
Hiermee worden de notulen goedgekeurd.
7. Schooljaarplan 2015-2016 HAVO/VWO
Henny de Vries licht toe: Een aantal zaken uit het schooljaarplan loopt, een
aantal zaken is toegevoegd op basis van evaluatie van vorig jaar.
Trix Savelberg meldt een tekstuele correctie: p.3, 5e alinea, laatste regel:
“Schooljaarplan” moet zijn: “Schoolplan”. En op p. 12, m.b.t. OOM ontwikkelingen
staat dat pilots met een toetsband worden gehouden. Inmiddels is besloten dat
werken met toetsband niet ingevoerd wordt. Deze zin zou dus verwijderd kunnen
worden. Ook op p. 12, laatste zin, zou toegevoegd kunnen worden dat een
nieuwe TTO cursus wordt aangeboden.
Luc Wiertz: Er zijn twee evaluatiemomenten. Het is verstandig om één
evaluatiemoment in januari te houden en dat de MR daar een verslag/overzicht
van krijgt. Henny de Vries: dat zal inderdaad in januari plaatsvinden.
8. Schoolgids VMBO
Bert Heijnens: MR ouders en leerlingen moeten vóór 7 december besluiten over
de schoolgids. Hoeft dus niet persé in deze vergadering. Er zijn wellicht nog
vragen of opmerkingen?
Jan Kerckhoffs: Er is door de MR gevraagd voor tijdige toezending van de
schoolgids, tot twee maal toe. Er is geen reactie op gekomen. Nu constateert hij
dat de schoolgids al op de website staat, zonder dat deze is goedgekeurd door
de MR. Jan Kerckhoffs mist bijvoorbeeld informatie voor de ouders over de
structuur van OOM. Wat betekent OOM voor de instromers? En voor leerlingen
in het 2e schooljaar?
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Johan Moes: Dit is geen informatie voor in een schoolgids, deze informatie moet
tijdens info-bijeenkomsten gegeven worden. Het 2e, 3e en 4e leerjaar vindt nog
plaats op de aparte scholen. 1e leerjaar groeit samen in. In een schoolgids kun je
niet toekomstige zaken benoemen.
Léon Vorstermans: Toch zou bijvoorbeeld een toegevoegde paragraaf, met korte
informatie voor ouders van betreffende leerlingen, wenselijk zijn.
Johan Moes: Hierover is al vorig jaar met ouders gesproken. Ze hebben de
benodigde informatie gekregen, dan wel hadden die kunnen krijgen. Dit geldt ook
voor de website. VMBO Maastricht heeft nog geen eigen website omdat VMBO
Maastricht officieel nog niet bestaat. Voor Magister geldt hetzelfde.
Bert Heijnens vraagt of er in het VMBO deel van de website van LVO Maastricht
iets mogelijk is.
Johan Moes geeft aan dat daar over gesproken kan worden.
Peter Leenders benadrukt dat hij het vervelend vindt dat de schoolgids zo laat is
aangeboden, de schoolgids staat al op de website, terwijl de MR nog geen
instemming heeft verleend. Hij voelt zich niet serieus genomen. De schoolgids
had vóór de zomervakantie aangeboden moeten worden.
Bert Heijnens stelt een apart overleg voor tussen ouders en directie over de
schoolgids.
Léon Vorstermans vraagt hoe het zit met digitale leermiddelen die door school
beschikbaar worden gesteld.
Johan Moes: Er zal gekeken moeten worden welke digitale middelen verplicht
door de school verstrekt moeten worden.
9. Rookbeleid VMBO.
Johan Moes: De vraag was of dit onderwerp wel door de MR moest, daar was
onduidelijkheid over, ook op PMC. Vandaar dat er geen verdere aandacht aan
besteed is.
Het voornemen om het schoolterrein rookvrij te maken roept vragen op:
• hoe dit te handhaven?
• vragen van rokende collega’s.
Wat betreft het handhaven: de term sanctiebeleid is negatief, het gaat om een
reactiebeleid. Men wil begrip kweken bij leerlingen. De druk moet langzaam
opgevoerd worden. Joan Moes heeft de indruk dat het roken minder wordt. Het
wordt lastig als er buiten het schoolterrein gerookt wordt.
Henny de Vries: wat betreft locatie Noormannensingel komen er veel klachten
vanuit de buurt, leerlingen verplaatsen zich inclusief versnaperingen de straat
op.
John Finders: het probleem ligt niet zozeer binnen de school, maar daarbuiten,
leerlingen gaan buiten de poort roken. Dat geeft een tegenstrijdig beeld: we
willen de campus rookvrij, maar gedogen roken buiten de poort. Ook collega’s
weten niet goed hoe te handelen, er is geen duidelijke communicatie hierover
geweest. Voor de zomervakantie is een mededeling per mail verstuurd. Het was
beter geweest om te zorgen voor draagvlak door middel van overleg met
personeel. Ook was niet duidelijk voor personeel of er wel of niet gerookt mocht
worden. Het plan van aanpak is mooi verwoord, maar niet uitgevoerd.
Monique Vanbroeckhoven vult aan dat ook de grote drukte een rol speelt. Als
personeelslid ken je niet alle leerlingen. Er zullen goede afspraken gemaakt
moeten worden.
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Bert Heijnens: Voor de zomervakantie heeft de pMR VMBO nog met de directie
hierover gesproken. Er is gekozen voor een middenweg: leerlingen mogen niet
meer roken, personeel wel.
Johan Moes reageert: Er zullen vervolgstappen genomen moeten worden. Er is
echter te weinig menskracht om de zaak uit te voeren dan wel te handhaven. Er
is een rookplek gecreëerd (“naast de trap”) voor personeel.
John Finders vindt dit een goede oplossing, deze plek is uit het zicht van
leerlingen en ziet er netjes uit. Er blijft dus onderscheid tussen leerlingen en
personeel.
Bert Heijnens: In het huidige document zal een aanpassing moet plaatsvinden
m.b.t. roken door collega’s. Uiterlijk 18 december moet er een uitspraak komen,
hoeft dus deze vergadering nog niet, besluitvorming kan eventueel verschoven
worden naar de MR vergadering van 1 december.
Tanja Dohmen vraagt duidelijkheid voor leerlingen over het aantal overtredingen
en het opvoeren van maatregelen. In het voorstel blijft dit vaag.
Léon Vorstermans geeft aan dat in het voorstel geen afwegingsruimte meer is:
bij 6x overtreding volgt schorsing of gelijkwaardige sanctie.
Johan Moes: De bedoeling is dat bij recidive andere maatregelen genomen
worden.
10. Schoolgids HAVO/VWO 2015-2016.
Hierover besluiten ouders en leerlingen.
De schoolgids is ter instemming aangeboden inclusief de jaarplanning.
De discussie ontspint zich vooral over deze jaarplanning.
Dina Paris vraagt of het mogelijk is leerlingen te raadplegen door middel van een
enquête n.a.v. de onrust over de jaarplanning. Het betreft vooral de planning van
de toetsweken.
Henny de Vries: Wil beslist géén enquête. Zij wijst op privacyregels die daarmee
overtreden zouden worden. Ook legt zij uit dat er gekozen is voor vier gelijke
periodes met aansluitend toetsweken. De PTA’s zijn naar de inspectie gestuurd
en mogen niet meer gewijzigd worden.
Dina Paris wil graag weten wat er dan gedaan kan worden om de mening van
leerlingen te peilen, dan wel te evalueren.
Tanja Dohmen geeft aan dat privacy niet in het gedrang komt, leerlingen kunnen
zelf bepalen of ze meewerken aan een enquête; die hoeft niet persé per mail
verstuurd te worden, maar kan ook gewoon in een papieren versie op een tafel
liggen. En wat betreft de PTA’s: Deze kunnen wél gewijzigd worden, dit heeft de
inspectie haar bevestigd.
Henny de Vries: Nu zaken omgooien leidt tot grote problemen.
Armand Gozé vraagt zich af waarom een enquête geblokkeerd wordt onder het
mom van privacy. Hij heeft hiervoor nog geen reden gehoord.
Johan Moes geeft aan dat Maastricht-breed uniformiteit wordt nagestreefd in de
jaarplanning. Hij ziet niet wat daar mis aan is, leerlingen worden niet benadeeld.
Tanja Dohmen vindt dat leerlingen wél benadeeld worden. Zij moeten in de
vakantie gaan leren. Leerlingen hebben niet voldoende tijd om zich voor te
bereiden op de toetsweek. Bovendien constateert zij dat er geen sprake is van
vier gelijke periodes met 8 lesweken.
Johan Moes: Je hebt te maken met lopende afspraken; een examenperiode kun
je niet omheen; daarom kan er enige verschuiving in de periodes zitten.
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Armand Gozé geeft aan dat er ook sprake is van tegenstrijdigheid: leraren
zeggen altijd dat je zeker twee weken vóór aanvang van een toetsweek moet
gaan leren; LVO spreekt nu van 5 dagen.
Henny de Vries vindt dat de studie-attitude van leerlingen moet wijzigen. Als je
de stof altijd goed bijhoudt, hoeft er geen probleem op te treden bij een
toetsweek.
Dina Paris benadrukt dat veel leerlingen juist wél een goede studie-attitude
hebben, dus ook en/of juist de leerlingen die zich nu zorgen maken.
Jules Geraerds stelt voor om ná de 1e proefwerkweek (november) te evalueren.
Luc Wiertz merkt voor wat betreft de procedure twee zaken op:
1e: Het feit dat de jaarplanning door de CD ter instemming is aangeboden aan
ouders en leerlingen en niet aan de MR, is vreemd te noemen; dit is in strijd met
het juridisch advies dat hierover is uitgesproken. Hij zou willen dat het stuk aan
de MR ter instemming aangeboden wordt.
2e: Ook is het vreemd om de jaarplanning te koppelen aan de schoolgids.
Er zal snel duidelijkheid moeten komen; het lijkt het beste om in gesprek te gaan
om dichter bij elkaar te komen.
Bert Heijnens benadrukt, ook wat betreft de procedure:
1e: De directie mag niet in de rechten treden van de Raad als het gaat om
raadplegen van de achterban en de manier waarop dat zou kunnen gebeuren.
2e: Het is geen goede zaak om te stellen dat zaken nu eenmaal al lopen (de
jaarplanning is al van kracht), en dus geaccepteerd moeten worden. Dit is dé
manier om de MR tegen je in het harnas te jagen.
Henny de Vries vraagt om flexibiliteit.
Tanja Dohmen: dit kun je ook omdraaien. Na de toetsweek van november de
planning terugdraaien.
Er ontstaat een over en weer discussie over de mogelijkheid van het al dan niet
terugdraaien van de toetsweken, en wat nu precies de reden is om een enquête
onder de leerlingen te blokkeren, terwijl dit een MR-recht is.
Dina Paris voegt daar nog aan toe dat het besluit is genomen zonder enig
overleg met de leerlingen.
Jan Kerckhoffs: De schoolgids is geen planningsdocument. Hij vraagt zich af hoe
nu verder met deze discussie?
Luc Wiertz vraagt in dit verband hoe dit op andere locaties gaat. Hij spreekt de
hoop uit dat dit tot duidelijkheid leidt tijdens het voorzittersoverleg op 21 oktober.
In elk geval voelt hij zich buiten de discussie gesloten. De CD had aanwezig
moeten zijn, want zij biedt de schoolgids aan ter instemming aan leerlingen en
ouders.
Zowel Jules Geraerds als Tanja Dohmen zeggen dat in elk geval ook op PMC de
toetsplanning tot grote bezwaren leidt bij ouders en leerlingen.
De voorzitter komt met een punt van orde. De jaarplanning en schoolgids zijn niet
hetzelfde. De discussie nu gaat alleen over de jaarplanning. Hij constateert dat er
geen toenadering is en wil deze discussie beëindigen.
Over de schoolgids en de jaarplanning zal afzonderlijk besluitvoring plaatsvinden.
Men is het er over eens dat er in elk geval een evaluatie moet plaatsvinden aan
het einde van het schooljaar of zoveel eerder als nodig is voor een volgend
schooljaar.
Met betrekking tot de schoolgids: De opmerkingen die Jules Geraerds heeft
doorgestuurd zijn, voor zover mogelijk,verwerkt.
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11. Rondvraag directie
Armand Gozé vraagt waarom de mediatheek steeds vaker dicht moet zijn. Voor
leerlingen is dit onduidelijk.
Henny de Vries beaamt dat de mediatheek te vaak gesloten is. Er zijn geen
financiële middelen om deze professioneel te runnen. De mediatheek wordt
bemenst door tien vrijwilligers (ouders), daar kun je niet altijd op bouwen. Wel
zullen vanaf nu twee docenten de mediatheek gaan coördineren. Hopelijk
verbetert de situatie dan.
Peter Leenders: Hoe zit het met de fouten in de vrijwillige ouderbijdrage? Dat
moet aangepast worden.
Johan Moes: Dat is aangepast, daar is een mail over gestuurd.
Bert Heijnens: In november staat het jaarlijkse MR-etentje op het programma.
We moeten een datum en locatie bepalen.

Zonder directie vanaf 21.45 uur t/m 22.15 uur
12. Besluitvorming Schooljaarplan HAVO/VWO 2015-2016.
De voorzitter vraagt wie nog het woord wilt.
Luc Wiertz stelt voor om te stemmen met de opmerking: evaluatie in januari
2016 en de MR krijgt een overzicht van de evaluatie.
Aangenomen (12 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen).
13. A Besluitvorming ouderbijdrage HAVO/VWO.
De ouders verlenen instemming.
B Besluitvorming ouderbijdrage VMBO.
De ouders verlenen instemming.
14. Besluitvorming Rookbeleid VMBO.
De voorzitter stelt voor om over de volgende tekst te stemmen:
“De MR verleent geen instemming, tenzij er voor personeel op de locatie
Bemelerweg 1 een niet voor leerlingen toegankelijke en -zichtbare rookplek
komt”. De tekst wordt aangenomen (9 voor, 1 tegen, 4 onthoudingen).
15. A Schoolgids HAVO/VWO 2015-2016 m.u.v. het onderdeel “Jaarplanning”, ter
instemming voor ouders en leerlingen:
Verworpen (0 voor, 2 tegen, 6 onthoudingen).
De punten op basis waarvan de schoolgids is afgewezen, liggen bij de directie.
Deze punten zullen verwerkt moeten worden. Jules Geraerds zal een brief aan
de CD hierover opstellen en naar Bert Heijnens sturen. De CD moet binnen de
gestelde termijn van 6 weken reageren.
B Jaarplanning HAVO/VWO 2015-2016
De voorzitter vraagt wie nog het woord wilt.
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Armand Gozé en Dina Paris zijn niet akkoord met de jaarplanning zoals die er
nu ligt . Dat geldt ook voor Tanja Dohmen. Zij vindt het kwalijk dat de mening
van leerlingen en ouders niet gepeild is. Kan daarmee alleen maar tegen
stemmen. Volgens het MR reglement (artikel 29) moet een directie het
raadplegen van de achterban faciliteren, zo ook volgend de WMS (artikel 28).
Jules Geraerds vindt dat er verschillende voorstellen gedaan zijn om de
meningen te peilen. De locatiedirectie echter stelt de MR hiertoe niet in de
gelegenheid. Volgens hem vindt de directie weer dat er maar ingestemd moet
worden, de MR is weer voor een voldongen feit gesteld.
Jan Kerckhoffs vindt de procedure onduidelijk, wie moeten er nu instemmen?
Én hij vindt het ook geen goede zaak dat het ouders/leerlingen verboden
wordt om meningen te peilen.
Luc Wiertz: het zou logisch zijn dat de schooldirectie positief reageert op het
raadplegen van de achterban. Maar eigenlijk moet deze discussie met de CD
gevoerd worden, want die biedt het voorstel aan.
Léon Vorstermans stelt voor om onze energie te stoppen in evaluatie van de
toetsweek-planning.
Het voorstel wordt afgewezen (0 voor, 4 tegen, 4 onthoudingen).
16. Besluitvorming schoolgids VMBO 2015-2016
De ouders verlenen hun instemming.
17. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
18. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder en sluit de vergadering om 22.15u.

Notulist: Trix Savelberg
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