Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 1 november 2016
Aanwezig: John Finders, Armand Gozé, Bert Heijnens, Jan Kerckhoffs, Anton
Keurentjes, Peter Leenders, Mary-Jane Lommers, Johan Moes, Guy de Munck, Dina
Paris, Daniëlle Pekelharing, Trix Savelberg, Léon Vorstermans, John Vroemen, Luc
Wiertz, Twan Wijnants.
Afwezig met kennisgeving: Tanja Dohmen, Jules Geraerds.
Afwezig zonder kennisgeving: Mw. Jacky Lamoré, Monique Vanbroeckhoven.

Voorbespreking vanaf 19:30 uur t/m 20:15 uur
1. Opening
- De voorzitter heet iedereen welkom, met name Mary-Jane Lommers en
Anton Keurentjes, twee nieuwe MR leden voor de personeelsgeleding
HAVO/VWO respectievelijk VMBO.
- Op verzoek van de ouders zullen eventuele vragen gericht aan Johan
Moes bij punt 17 direct ná punt 10 behandeld worden.
- Tanja Dohmen heeft de MR en de directies een mail gestuurd met haar
opmerkingen over een aantal agendapunten.
2.

Mededelingen
- Bert Heijnens deelt mee dat er een mail naar het personeel in Maastricht is
gestuurd waarin de benoeming van de nieuwe voorzitter Centrale Directie
bekend wordt gemaakt. Op 1 december zal Dhr. Guido Beckers, tot die tijd
voorzitter Centrale Directie Westelijke Mijnstreek, in zijn nieuwe functie
starten. Zowel de BAC als de GMR hebben een positief advies over deze
benoeming uitgebracht.
- Bert Heijnens maakt melding van de uitnodiging die de MR-leden hebben
ontvangen voor de dialoogavond Transitieplan Onderwijstijd. Deze vindt
voor HAVO/VWO plaats op 18 november, voor VMBO op 15 november.

3.

Stand verkiezingen MR (aftredende-) leden/vacatures
Op beide locaties zijn oproepen verstuurd aan personeel en ouders/leerlingen
om zich kandidaat te stellen voor het MR lidmaatschap.
Vanuit de personeelsgeleding worden Anton Keurentjes (VMBO) en MaryJane Lommers (HAVO/VWO) voorgedragen en benoemd tot nieuwe MR
leden. Voor beiden betreft het invulling van een tijdelijke vacature in een zetel
t/m 31 december 2017.
De termijn voor aanmelding ouders/leerlingen loopt nog; beide aftredende
leden, Tanja Dohmen en Jan Kerckhoffs, stellen zich herkiesbaar.
Op de VMBO-locatie zijn er twee vacatures, waarvan één tijdelijk en één
regulier. Leerlingen die zich aanmelden hebben voorrang. Op de HAVO/VWO
locatie betreft het 1 vacature. Ouders die zich kandidaat stellen en die
kinderen op beide locaties hebben zitten, kunnen kiezen naar welke locatie
hun voorkeur uitgaat.
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4.

Schoolgids VMBO 2016-2017
De schoolgids staat al in concept op de website. De oudergeleding van de MR
heeft al wel een overleg gehad met Johan Moes.
Bert Heijnens constateert dat de bevorderingsnormen per leerjaar en per
leerweg niet in de schoolgids staan. Hier zal de MR nog instemming aan
moeten verlenen.
Anton Keurentjes: dus ook de MR van PMC zal instemming moeten verlenen.
Bert Heijnens: wil aan Johan Moes vragen hoe het zit met het leergebied
Mens & Maatschappij, waar AK, GS en EC in zitten; tot nu toe zijn dat altijd
drie gescheiden vakken geweest, want het zijn eindexamenvakken.
Anton Keurentjes: zijn de zorgcoördinatoren er nu voor het hele VMBO?
Antwoord: Ja.
Anton Keurentjes: mist bij het stuk over vertrouwenspersonen dat die er ook
zijn voor personeelsleden. Dit moet erbij.

5.

Keuzemodules leerjaar 1 VHBO (ter informatie)
Hierover kunnen eventueel vragen gesteld worden aan Twan Wijnants.

6.

Afschaffen borg (ter informatie)
Hierover heeft de MR geen opmerkingen of vragen.

7.

Voorstel domein-/platformoverleg MR’s
Een aantal opmerkingen:
-Het moet duidelijk zijn dat dit voorstel een overleg betreft dat informatief is. In
dit overleg worden dus géén besluiten genomen.
-Het voorstel levert weer extra vergaderdruk op.
-De evaluatie is wel erg snel, na krap een paar bijeenkomsten.
Bert Heijnens vermeldt dat de GMR een ander traject heeft gekozen, namelijk
dat er een pilot in twee clusters wordt gehouden. Er wordt een werkgroep
ingericht die bij wijze van oefening een papieren exercitie gaat uitvoeren om te
zien hoe en waar besluiten zouden zijn voorgelegd indien er een clusterraad
zou bestaan. Deze pilot moet argumenten opleveren die zouden kunnen
leiden tot een voorstel voor het oprichten van clusterraden.
-Trix Savelberg: wellicht moet de MR dit GMR traject afwachten? Dit gaat
volgens de meeste MR leden te lang duren.
-Luc Wiertz: de bespreking van de begroting, weliswaar Maastricht-breed en
niet per domein/cluster, is als positief ervaren.
Later deze vergadering zal er nog op teruggekomen worden.

Met directies vanaf 20:15 uur t/m 21:45 uur
8.

Notulen 12 juli 2016
De notulen zijn zonder opmerkingen goedgekeurd.

9.

Notulen 20 september 2016
-p. 3 punt 7: Bespreking van het examenreglement is de vorige vergadering
doorgeschoven. Guy de Munck heeft inmiddels een gesprek hierover gehad
met Tanja Dohmen. Juristen van LVO zoeken een aantal zaken uit. Voorstel is
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om het examenreglement op de website te plaatsen met de mededeling dat
het voorlopig is.
Ook heeft Guy de Munck met Tanja Dohmen gesproken over de PTA’s. Je zult
criteria moeten aanleggen op basis waarvan je PTA’s beoordeelt. Voor
volgend jaar zal je de PTA’s al rond 1 mei gereed moeten hebben, om zo het
hele instemmingstraject tijdig te kunnen doorlopen.
Guy de Munck zal zorgen dat er voor de volgende vergadering een aangepast
stuk komt.
-p. 5 rondvraag over HAVO 3 informatieavond: Twan Wijnants geeft aan dat er
géén sprake van is dat volgend schooljaar HAVO 3 zal moeten verhuizen naar
de Eenhoornsingel omdat er te weinig leerlingen zijn. In overleg met een
ouderdelegatie is afgeproken dat de 4 profielen zullen worden aangeboden bij
een minimum aantal van 4 leerlingen. In een vroeg stadium, na de Kerst, moet
er een eerste prognose zijn van de profielkeuze van de HAVO 3 leerlingen.
-p. 5 rondvraag, laatste punt: John Finders vraagt naar de stand van zaken
m.b.t. de afwijking van de lessentabel. Luc Wiertz: een brief hierover naar de
CD zal op korte termijn worden verstuurd.
10.

Schoolgids VMBO 2016-2017
Bert Heijnens: In de schoolgids staan niet de bevorderingsnormen, deze
zouder er wel bij moeten, maar moeten eerst vastgesteld worden door de MR.
Johan Moes: De bevorderingsnormen zullen snel komen en kunnen
vervolgens als bijlage toegevoegd worden.
Bert Heijnens: In 1.5 wordt gesproken over het leergebied Mens &
Maatschappij; dit wordt alleen aangeboden in leerjaar 1. Het voorstel om dit
ook in leerjaar 2 aan te bieden, is ingetrokken.
Johan Moes: Het stond oorspronkelijk wel in de lessentabel, maar is
inderdaad teruggetrokken. Het klopt dat economie in leerjaar 2 als apart vak
wordt aangeboden.
Ouders hebben al een gesprek gehad met Johan Moes; vóór de volgende
vergadering zullen alle opmerkingen in de tekst verwerkt zijn.

11.

Jaarplanning LVO Maastricht 2016-2017 HAVO/VWO
Armand Gozé: Ouders en leerlingen wisten vooraf niet hoe het zat met
formatief toetsen. De toetsroosters zijn te laat verstuurd.
Daniëlle Pekelharing: het toetsrooster is vóór de vakantie verstuurd. Het
gebeurt dat leerlingen de stof niet spreiden bij het leren en ze moeten dan
pieken in de toetsweek of in de vakantie. Het is niet nodig om in de vakantie te
leren. Formatief toetsen betekent wel degelijk dat je ook moet leren, ook al
krijg je geen cijfer.
Dina Paris vraagt zich af of dit ook duidelijk is gemaakt aan de leerlingen.
Daniëlle Pekelharing: Leerlingen weten dat ze geen cijfers krijgen, maar
feedback.
Guy de Munck: De achterliggende gedachte is om leerlingen te laten wennen
aan het nieuwe systeem, zonder cijfers.
Bert Heijnens constateert dat er blijkbaar een discrepantie is tussen de
achterliggende gedachte en de praktijk.
Armand Gozé vraagt of het principe van formatief toetsen instemming behoeft
van de MR.
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Trix Savelberg: Al eerder heeft de MR instemming verleend aan het
pedagogisch-didactisch model voor het nieuwe VWO en VHBO. Formatief
toetsen is daar een onderdeel van. Wel zou er 2x per jaar geëvalueerd
worden.
Guy de Munck: daartoe komt er een klankbordgroep waar ook twee leerlingen
in deelnemen. En ja, evaluatie vindt ook plaats door docenten.
Luc Wiertz vraagt aan Twan Wijnants hoe dit op het VHBO gaat.
Twan Wijnants: Ouders zijn tevreden dat hun kinderen niet worden afgerekend
op cijfers. Wel willen ouders weten hoe hun kind ervoor staat.
Bert Heijnens: Door de nieuwe vorm van toetsen is het leerlingstatuut aan
herziening toe. Er is daarmee dan ook een link met het examenreglement.
12.

Jaarplanning LVO Maastricht
Guy de Munck: De jaarplanning van LVO Maastricht vormt de basis voor de
locatie-jaarplanning.
Twan Wijnants is betrokken geweest bij de totstandkoming van de
jaarplanning. De planning kan per locatie verschillen, maar is tot stand
gekomen in goed overleg met alle betrokken directies, ook die van de BLS.

13.

Schoolgids 2016-2017 HAVO/VWO
Daniëlle Pekelharing: Vóór de zomer zijn wijzigingen aangebracht. Dit punt zal
verder uitgesteld worden wegens afwezigheid van de oudergeleding
HAVO/VWO.

14.

Meerjaren Strategisch Beleidsplan HAVO/VWO
Guy de Munck zal dit in gewijzigde vorm opnieuw aanbieden.

15.

Examenreglement 2016-2017 HAVO/VWO
PTA’s zijn hier onderdeel van.
Er zal een aangepaste tekst komen. Het examenreglement moet praktisch
hanteerbaar zijn. Er zullen kaders aangegeven moeten worden.
Bert Heijnens: De praktijk is dat geen enkele MR de PTA’s bespreekt;
leerlingen en ouders willen wel duidelijkheid.
Door de leerlingen HAVO/VWO worden enkele inhoudelijke vragen gesteld.
De voorzitter vraagt om deze vragen op papier te zetten. Guy de Munck stelt
een gesprek voor met de leerlinggeleding.

16.

Voorstel Wijziging Leerlingstatuut
Dit agendapunt vervalt, er zal nog een brief verstuurd worden aan de Centrale
Directie over de besluitvorming die in de vorige vergadering heeft
plaatsgevonden.

17.

Rondvraag directies
Peter Leenders vraagt aan Johan Moes wanneer de jaarplanning VMBO
2016-2017 beschikbaar komt.
Johan Moes: Hopelijk vóór de volgende vergadering.
Armand Gozé heeft een vraag n.a.v. klachten over een samengesteld cluster
wiskunde A en wiskunde C.
De voorzitter stelt voor dat de leerlingen dit met de locatiedirectie bespreken.
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Armand Gozé vraagt hoever men is met het introduceren van “leerlingen
evalueren docenten”. Henny de Vries had hier al een toezegging over gedaan.
Guy de Munck antwoordt in gesprek hierover te gaan met de pMR om dit te
initiëren. Dit houdt in: tweemaal per jaar kwaliteitsscores via enqûetes en de
LAKS-monitor elke twee jaar.
Twan Wijnants is het hier mee eens.
Armand Gozé vraagt waarom de uitnodiging voor de dialoogavond niet naar
alle leerlingen is verstuurd.
Guy de Munck antwoordt dat deze dialoog in een klein gremium gestart wordt;
kan later uitgebreid worden.
Luc Wiertz merkt op, zoals ook al in de vorige vergadering, dat het vak NLT in
VWO 5 een afwijking in de lessentabel vertoont. Een derde van de lestijd
wordt niet gegeven.
Luc Wiertz: Het is nog steeds niet bekend onder welke teamleider de collega’s
van HAVO/VWO vallen.
Guy de Munck: dat zal snel duidelijk gemaakt worden.
Luc Wiertz: vraagt waar het verplichtende karakter voor LD docenten VWO om
aanwezig te zijn op de dialoogavond vandaan komt. Die verplichting is er
bijvoorbeeld niet op de VMBO locatie.
Guy de Munck verwijst naar de competenties LD docenten. Men kan zich
overigens met opgave van reden afmelden.
Trix Savelberg vraagt waarom personeel op de locatie Noormannensingel niet
geïnformeerd is over de benoeming van de nieuwe voorzitter Centrale
Directie. Personeel op andere locaties is wel geïnformeerd.
Guy de Munck zal ervoor zorgen dat dit snel gebeurt.
Bert Heijnens vraagt of het klopt dat aan docenten VHBO is gevraagd om
taken uit te voeren voor minder urenvergoeding dan in het taakbeleid is
vermeld.
Twan Wijnants benadrukt dat dit alleen het mentoraat betrof.
Guy de Munck bedankt de MR voor haar flexibiliteit in het verschuiven van
vergaderdata.

Zonder directie vanaf 21:45 uur t/m 22:15 uur
18.

Besluitvorming Schoolgids VMBO 2016-2017 (instemming o/l)
De argumenten zijn doorgesproken, er zal een nieuwe tekst komen, er wordt
geen instemming verleend.

19.

Besluitvorming Jaarplanning 2016-2017 HAVO/VWO (2e termijn – instemming
o/l)
De MR verleent instemming.
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20.

Besluitvorming Jaarplanning LVO Maastricht 2016-2017 (instemming)
De MR verleent géén instemming.

21.

Besluitvorming Concept Lessentabel leerjaar 2 VHBO (2e termijn –
instemming)
Dit agendapunt is komen te vervallen.

22.

Besluitvorming Schoolgids 2016-2017 HAVO/VWO (instemming o/l)
Guy de Munck heeft voorgesteld om een afspraak hierover te maken met
ouders/leerlingen vóór de volgende vergadering.

23.

Besluitvorming Meerjaren Strategisch Beleidsplan HAVO/VWO (instemming)
Dit stuk is teruggetrokken; er zal een nieuw stuk ingediend worden.

24.

Besluitvorming Examenreglement 2016-2017 HAVO/VWO (instemming)
Er zal een nieuwe tekst komen na overleg met de juristen van LVO.

25.

Besluitvorming Voorstel Wijziging Leerlingstatuut (instemming l)
Dit punt is komen te vervallen; er zal nog een brief aan de CD verstuurd
worden dat de MR-L geen instemming heeft verleend.

26.

Rondvraag
Jan Kerckhoffs herinnert de raad er aan dat zou worden teruggekomen op het
voorstel voor domein- en clusterbijeenkomsten met de Maastrichtse MR-en.
Opmerkingen:
-het betekent een extra belasting;
-de personeelsgeleding zou graag zien dat dit extra overleg gefaciliteerd
wordt;
-het moet duidelijk zijn dat het een overleg is, zonder besluitvorming;
-er moeten afspraken gemaakt worden over het verdelen van afvaardigingen.
Luc Wiertz geeft aan dat een dergelijk overleg wel gewerkt heeft voor de
begroting, hoewel dit Maastricht-breed was.
Voor de locatie Noormannensingel is er het probleem van twee domeinen.
Bert Heijnens zal doorgeven wie er op 22 november zullen komen.
Jan Kerckhoffs: Zal deelnemen aan de dialoogavond VMBO op 15 november.
Zo ook Anton Keurentjes.
Peter Leenders: Wat is de stand van zaken m.b.t. de verkiezingen leerling/oudergeleding?
Tot 8 november kan men zich aanmelden; dan zullen er indien nodig
verkiezingen uitgeschreven worden. Bert Heijnens zal zorgdragen voor
filtering van kiesgerechtigde ouders/leerlingen VMBO en hij zal een conceptbrief opstellen.
Stemmen gebeurt met stembriefjes i.v.m. de rechtsgeldigheid. Ieder formulier
krijgt een uniek nummer. Stemming is anoniem.
Dina Paris vraagt zich af hoe je ervoor kunt zorgen dat meer leerlingen zich
aanmelden. Er worden wat suggesties gedaan, zoals posters ophangen,
mentoren maken melding van verkiezingen…
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John Vroemen herinnert de raad aan het etentje op donderdag 10 november.

27.

Sluiting
De voorzitter dankt eenieder en sluit de vergadering om 22.15u.
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