Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 24 januari 2017
Aanwezig: Tanja Dohmen, John Finders, Jules Geraerds, Armand Gozé, Bert
Heijnens, Jan Kerckhoffs, 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: Monique Vanbroeckhoven, Anton Keurentjes
Afwezig zonder kennisgeving: Eunyce Keydener, Jacky Lamoré

Voorbespreking vanaf 19:30 uur t/m 20:15 uur
1.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
Van de voorzitter:
-Aan de GMR is advies gevraagd over de begroting en meerjarenraming. De RvT
heeft al instemming verleend. De GMR heeft dit voorstel aangehouden.
-De MR heeft een tweetal uitnodigingen ontvangen. Op 7 februari om deel te
nemen aan overleg over taakbeleid (pMR); op 22 februari om deel te nemen aan
overleg over het Transitieplan Onderwijsbeleid (MR).
-Léon Vorstermans vraagt waarom het nodig is om het examenreglement VMBO
weer te agenderen. Bert Heijnens: dit is nodig om het definitieve document
inclusief de gevraagde aanpassingen te controleren. Dit geldt ook voor de
Bevorderingscriteria en de Procedure Lesverwijdering.
-Jules Geraerds vraagt waarom in het laatste vergaderdeel de besluitvorming
over wijziging huishoudelijk reglement niet is opgenomen. Bert Heijnens: hierover
kan meteen in het eerste vergaderdeel besloten worden.

3.

Voorstel aanpassing Huishoudelijk reglement (Armand Gozé)
Armand Gozé licht het stuk toe dat hij heeft ingebracht om het huishoudelijk
reglement aan te passen. Hij zou graag zien dat er géén MR vergadering
ingepland wordt wanneer door overmacht een hele geleding niet bij een
vergadering aanwezig kan zijn. In het geval van de leerlinggeleding bijvoorbeeld
in een toetsweek en/of tijdens de examenperiode. Hij stelt voor om dit in het
huishoudelijk reglement op te nemen.
Trix Savelberg: tot nu toe werd de MR vergaderplanning opgesteld vóórdat de
jaarplanning van de school bekend was. De jaarplanning verschijnt meestal pas in
definitieve vorm ná de zomervakantie. Er zou dan, indien nodig, weer met
vergaderdata geschoven moeten worden.
Het is dus zaak dat de directies zich inspannen om voortaan tijdig, ruim vóór de
zomervakantie, de jaarplanning aan te leveren.
Bert Heijnens zal een tekstvoorstel opstellen om het huishoudelijk reglement op
dit punt aan te passen, met daarbij de aantekening dat het alleen reguliere MR
vergaderingen betreft. Deze wijziging zou dan bij de start van volgend schooljaar
2017-2018 ingaan.
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4.

Bevorderingscriteria VMBO
De gewenste aanpassingen zijn correct doorgevoerd.

5.

Examenreglement VMBO
De gewenste aanpassingen zijn correct doorgevoerd.
Wel wordt opgemerkt dat er enkele tekstuele fouten in de tekst zitten.

6.

Procedure Lesverwijdering VMBO met toelichting
De gewenste aanpassingen zijn correct doorgevoerd.
Léon Vorstermans vindt de toelichting voor intern gebruik en niet geschikt voor
verspreiding.
John Finders heeft een opmerking over de vergaderdiscipline. De raad valt steeds
in herhaling; zaken die tijdens de vorige vergadering al besproken zijn, worden nu
wederom besproken. En dit gebeurt vaker.

Met directies vanaf 20:15 uur t/m 20:40 uur
7.

Notulen 13 december 2016
-John Vroemen bij p. 1, punt 3, vraagt of Bert Heijnens het punt van digitaal
stemmen in “Sittard” heeft kunnen bespreken. Bert Heijnens: Omdat voor
Stichting LVO dit probleem op geen enkele andere locatie speelt, beschouwen zij
dit niet als een punt van aandacht.
-Luc Wiertz bij p. 1 punt 3 m.b.t. het administratief splitsen van leerlingen per
BRIN (bijvoorbeeld SMC-VHBO en PMC-VMBO): is hier al een oplossing voor?
Guy de Munck zal dit probleem laten uitzoeken.
-Bert Heijnens bij p. 5 punt 17, vraagt hoe het met de schoolgids VMBO zit.
Johan Moes: zal volgende vergadering geagendeerd worden.
-Twan Wijnants bij p. 6 punt 19: in maart zal een voorstel aan de MR gedaan
worden m.b.t. de directiestructuur. Dit zal ook gelden voor de teamleidersstructuur en taakinhoud van de teamleiders.
-Peter Leenders bij p.5 punt 15, vraagt naar de jaarplanning VMBO. Johan Moes:
ook dit zal volgende vergadering geagendeerd worden.
Hiermee worden de notulen goedgekeurd.

8.

Bevorderingscriteria VMBO
Zie punt 4.

9.

Examenreglement VMBO
Johan Moes zal ervoor zorgdragen dat de tekst op fouten gecontroleerd wordt.
Zie verder punt 5.

10.

Procedure Lesverwijdering VMBO met toelichting
De toelichting blijft een intern stuk. Zie verder punt 6.
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11.

Rondvraag directies
Luc Wiertz vraagt of er al een uitkomst is van het geschil dat de Gemeente
Maastricht is aangegaan tegen Stichting LVO i.v.m. het in stand houden van een
openbare HAVO.
Twan Wijnants: nee, de gemeente herformuleert de vraag.
Dina Paris vraagt hoe het zit met de leerlingenraad.
Guy de Munck: deze zal opgestart worden. Over 1,5 week zal hiertoe een
uitnodiging volgen.
Armand Gozé vraagt hoe het zit met het leerlingstatuut.
Guy de Munck: de juristen ondersteunen het standpunt van de schoolleiding
hierover (artikel 22). Er bestaat een alcoholbeleid. Men is gehouden aan de
regelgeving van Stichting LVO. Daniëlle Pekelharing: er zal een gesprek volgen
over de onderbouwing van leerlingen om de wijziging niet door te voeren.
Tanja Dohmen: hoe staat het met de schoolgids?
Guy de Munck: zolang artikel 22 (leerling statuut m.b.t. alcoholbeleid) niet is
aangepast zullen we nog even moeten wachten. De andere punten zijn
aangepast.
Tanja Dohmen: Er zou een vaste medewerker voor de mediatheek komen.
Klopt dat?
Guy de Munck: er is een investeringsaanvraag gedaan. Medewerkers moeten uit
het bestand van LVO Maastricht komen op basis van verplaatsbaarheid op
BRINnummer. Er is toestemming en geld. Binnen twee weken is hierover
duidelijkheid.

Zonder directie vanaf 20:40 uur t/m 20:50 uur
12.

Besluitvorming bevorderingscriteria VMBO (instemming)
Er wordt definitief instemming verleend.

13.

Besluitvorming Examenreglement VMBO (instemming)
Er wordt definitief instemming verleend.

14.

Besluitvorming Procedure Lesverwijdering VMBO met toelichting (instemming)
Er wordt definitief instemming verleend.

15.

Rondvraag
Luc Wiertz n.a.v. artikel 22 leerlingstatuut – alcoholbeleid: wil voorstellen om
e.e.a. te checken bij het CvB en om een officieel briefje naar de CD te sturen.
Jules Geraerds: de wet verbiedt alcohol onder de 18 jaar. Mag Stichting LVO
bindend besluiten tot een algeheel alcoholverbod? Eventueel kan de MR ook een
jurist inschakelen.
Bert Heijnens attendeert de raad nogmaals op de nieuwe wet versterking
Bestuurskracht en hij vraagt de leden kennis te nemen van de gevolgen.
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16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50u.
Volgende vergadering: 21 maart
Notulist: Trix Savelberg
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