Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 13 juni 2017
Aanwezig: Tanja Dohmen, John Finders, Jules Geraerds, Armand Gozé, Bert
Heijnens, Jan Kerckhoffs, Peter Leenders, Mary-Jane Lommers, Guy de Munck, Dina
Paris, Daniëlle Pekelharing, Trix Savelberg, Léon Vorstermans, John Vroemen, Luc
Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Anton Keurentjes, Johan Moes, Twan Wijnants, Monique
Vanbroeckhoven.
Voorbespreking vanaf 19.30 uur t/m 20.20 uur
1.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Monique Vanbroeckhoven zal langzaam de
draad weer oppakken en zal binnenkort door de voorzitter bijgepraat worden.

2.

Mededelingen
- De lijst met voorstel vergaderdata voor volgend schooljaar is rondgestuurd.
Nog niet bekend is of data in toetsweken vallen omdat er geen instemming is
verleend aan de jaarplanning voor de locatie Noormannensingel. De afspraak
is namelijk dat er niet vergaderd wordt in toetsweken omdat de
leerlinggeleding dan niet aanwezig kan zijn.
- Het leerlingstatuut moet om de twee jaar worden bijgesteld en worden
vastgesteld door de leerlinggeleding van de MR. Die twee jaar zijn nu
verstreken. De directie moet het leerlingstatuut aanleveren. Het zal voor de
volgende vergadering geagendeerd worden.

3.

Clusterraad MR
Het is een wens van het CvB en van alle Maastrichtse directies om de MR
structuur anders vorm te geven. Alleen het CvB mag, op verzoek van de GMR,
een verzoek tot vorming van een clusterraad aanbieden.
Het voorstel ligt er om in de clusters Weert en Maastricht een pilot te houden met
een clusterraad. Advies van de jurist is om dan wel vast te leggen dat de pilot een
tijdelijk karakter heeft. Anders kan deze nooit meer worden teruggedraaid.
BLS, nu onderdeel van de MR van BFC, wil een deelraad (zie ook: notitie CvB 25-012017).
Samenvatting discussie:
De vraag is of je uit Art. 20, lid 2 WMS kunt afleiden dat in geval er een
clusterraad komt, bevoegdheden van de MR worden overgeheveld naar de
clusterraad. Nu liggen die bevoegdheden bij de GMR. Plannen kunnen
toegeschreven worden naar het cluster. In feite hangt invulling af van GMR en
MR bij invulling van wat bovenschools is. Er zullen goede afspraken gemaakt
moeten worden over hoe je invulling gaat geven aan een clusterraad. Je moet
zoeken naar wat goed is voor de school en voor de leerlingen. Er is ook de
behoefte om zaken per domein te concentreren om zo meer de diepte in te
kunnen gaan. De huidige structuur van inspraak (op BRIN) belemmert dit. We
moeten niet te krampachtig vast blijven houden aan de BRINstructuur.
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Er is de vraag of er een cluster komt per domein of voor heel LVO Maastricht. Als
je af wilt van BRINraden, dan zul je naar één clusterraad voor Maastricht gaan.
Daar staat tegenover dat dit, gezien hun specifieke situatie, niet handig is voor
Terra Nigra en OPDC.
Uitgaande van de realiteit dat het gebouw aan de Noormannensingel binnen twee
jaar een VHBO gebouw zal zijn, en VWO op een andere locatie zal worden
aangeboden, dan zal er Maastricht-breed iets overkoepelends moeten zijn voor
MR VWO en MR VHBO. Domeinen moeten geen eilandjes worden, dat dreigt te
gebeuren – er zal iets boven moeten staan.
Op zich is het plan dus niet zo vreemd.
Dan is er het probleem van afgenomen vertrouwen. Dat leidt bij sommigen tot de
opvatting dat de insteek voor het instellen van een clusterraad is om de MR zo
weinig mogelijk macht te geven, en dat meer macht naar de directies gaat. De
MR voelt zich steeds minder serieus genomen en is huiverig om op vrijwillige
basis invloed in te leveren. Het afgenomen vertrouwen is ook besproken op het
niveau van het voorzittersoverleg. Dat alles maakt dat er weinig vertrouwen is om
een nieuwe vorm van medezeggenschap te organiseren.
De BRIN-structuur impliceert overigens dat de CD volgens het Management
Statuut aanwezig moet zijn bij vergaderingen waar bovenschoolse zaken
besproken worden. Dit is op dit moment niet mogelijk vanwege een te volle
agenda van de voorzitter van de CD. Desondanks vindt de raad het jammer dat
de voorzitter van de CD niet even is komen kennismaken.
De financiële situatie van het SMC is ronduit zorgelijk. Er móet iets veranderen –
er zullen door directies en MR stappen naar elkaar toe gezet moeten worden. De
voorzitter van de CD had eerder moeten ingrijpen - heeft teveel overgelaten aan
de locatiedirecties en de regie moeten nemen.
4.

Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020
Bert Heijnens: De CD heeft schriftelijk gereageerd op het negatieve advies dat de
MR heeft uitgebracht op de begroting. De MR wil voorstellen om hierover met de
CD in gesprek te gaan, evenals over het afwijzen van de transitieplannen voor
VMBO en VWO, het afwijzen van de Jaarplanning, bezuinigingen en
formatieplannen.
Tanja Dohmen vindt nog steeds dat de CD aanwezig moet zijn bij vergaderingen
en zaken niet teveel moet afschuiven naar de locatiedirecties.
Jules Geraerds: de locatiedirecties weten vaak geen antwoord op onze vragen,
dus de CD zou aanwezig moeten zijn.
Luc Wiertz: De CD moet de kaders aangeven, gaat niet over de inhoud van de
bezuinigingen. Dát kun je ter discussie stellen.
Op de vraag van de voorzitter of de reactie van de CD tot een ander advies leidt,
is het antwoord: “nee”.

5.

Evaluatie lessentabel VHBO leerjaar 2
De raad constateert dat de lessentabel leerjaar 2 nog aangeboden moet worden
én de evaluatie leerjaar 1, beide voor de locatie Noormannensingel.
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Met directies vanaf 20.20 uur t/m 21.00 uur
6.

Notulen 13 juni 2017
-p. 1, punt 2: Luc Wiertz vraagt hoe het staat met de werving van lid CD. Bert
Heijnens weet vanuit het voorzittersoverleg dat er inmiddels afspraken zijn
gemaakt over de BAC. Namens onze MR zit Trix Savelberg in de BAC.
-p. 1, punt 2, verkiezingen: Er zijn nog géén mailadressen beschikbaar van de
toekomstige 1e-jaars VMBO-leerlingen. De gegevens zijn er wel.
- 3, punt 7: Trix Savelberg verwijst naar de aanvullende informatie die Twan
Wijnants heeft gestuurd over de PTA’s.
-p. 3 punt 8: Peter Leenders n.a.v. de jaarplanning: ziet zijn vraag niet terug,
gericht aan Johan Moes of nu duidelijk is of leerjaar 1 en 2 VMBO wel of geen
toetsweek krijgen. Deze vraag had hij vorig jaar ook al gesteld, toen hadden
leerjaar 1 en 2 voor het eerst een proefwerkweek gekregen. Die is niet goed
verlopen. Leraren hebben toen onder andere tegen leerlingen geklaagd dat er
een proefwerkweek gepland was. Peter Leenders heeft toen aangegeven dat er
eerst bekeken moest worden waarom het zo mis is gegaan, voordat er weer zo’n
toetsweek gepland zou worden. Johan Moes had toen een evaluatie toegezegd;
die is er nooit gekomen. Johan Moes is helaas nu niet aanwezig om deze vraag
te beantwoorden.
Bert Heijnens weet hierover dat Johan Moes de proefwerkweek niet slecht
verlopen vond en dat docenten niet hadden mogen klagen naar leerlingen toe.
Peter Leenders vindt hiermee zijn vraag niet beantwoord en is hier nadrukkelijk
niet over te spreken.
-p. 4, punt 8, regel 6; Armand Gozé wil graag toegevoegd zien dat ook docenten
in meerderheid de toetsweken vóór de vakanties willen, dus niet alleen ouders en
leerlingen.
-p. 5, punt 9, transitieplan VWO: Guy de Munck geeft aan dat “…onverwacte
materiële uitgaven…” vervangen moet worden door “…onverwachte personele
uitgaven…”.
-p. 6, punt 10, n.a.v. de eerste rondvraag van Jules Geraerds over de
maatwerkklas meldt Guy de Munck dat het antwoord nog even op zich laat
wachten. Guusje Marx werkt momenteel namelijk op twee locaties om een zieke
collega te vervangen.
-p. 6, punt 10, 3e alinea: Armand Gozé wil de term “…niet nodig…” veranderd
zien in “…niet nuttig…”
-p. 6, punt 10, 3e alinea: Armand Gozé wil graag toegevoegd zien zijn reactie dat
niet alleen leerlingen sterke bedenkingen hebben bij het vak wetenschappelijke
vorming, ook docenten twijfelen aan het nut ervan. Met name omdat het vak al in
de brugklas wordt gegeven.
- p. 6, punt 10, 4e alinea: Armand Gozé wil graag toegevoegd zien bij de 5 e regel
van onder: “…Ook Dhr. de Munck heeft hierover een toezegging gedaan (notulen 1
nov. 2016).
-p. 6, punt 10, 4e alinea: Armand Gozé wil graag aan de alinea toegevoegd zien
dat hij dat geen antwoord vond op zijn vraag.
-p. 7, punt 12: Armand Gozé wil graag toegevoegd zien bij de opmerking van Jan
Kerckhoffs dat er anderhalve week tussen de vakantie en de toetsweek zit, dat dit
ook is meegenomen in de vraagstelling van de enquête vorig jaar. Ook met
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anderhalve week tussen vakantie en toetsweek, wilde nog steeds 87% van de
respondenten de toetsweken vóór de vakantie - ouders, leerlingen en docenten.
Hiermee worden de notulen goedgekeurd.
7.

Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020
Tanja Dohmen vraagt waarom dit punt geagendeerd is; er is namelijk een
negatief advies uitgebracht.
Reden van agendering: er is een schriftelijke reactie gekomen van de CD op het
negatieve advies. Zie verder agendapunt 4.

8 Evaluatie lessentabel VHBO leerjaar 2
De Raad zal aan Twan Wijnants verzoeken om de lessentabel VHBO leerjaar 2
aan te bieden, alsmede een evaluatie van leerjaar 1.
9 Rondvraag directies
Armand Gozé: Er is nog geen gesprek geweest over het alcoholbeleid tijdens
LSD. Daniëlle Pekelharing bevestigt het belang van overeenstemming met het
oog op volgend schooljaar.
Armand Gozé geeft aan dat de mediatheek op locatie Noormannensingel té vaak
dicht is. Guy de Munck: het klopt dat de mediatheek gewoon open zou moeten
zijn, maar de financiële situatie laat niet toe dat de formatie hiertoe wordt
uitgebreid. Alternatieven zoals Armand Gozé voorstelt – de mediatheek
bemensen door docenten of leerlingen – zijn geen optie. Er zal een andere
oplossing gezocht moeten worden.
Armand Gozé vraagt of er garantie gegeven kan worden dat leerlingen van
bijvoorbeeld VWO 5 dezelfde docenten “mee kunnen nemen” naar VWO 6. Het
antwoord van Guy de Munck luidt: “nee”. Er zullen verschuivingen plaatsvinden
van docenten van de ene naar de andere locatie. Dat zal wel goed
gecommuniceerd moeten worden naar leerlingen.
Armand Gozé: veel wijzigingen van docenten is voor leerlingen niet goed.
Guy de Munck stelt voor om af te wachten totdat de lessentabellen gemaakt zijn.
Armand Gozé: Is het mogelijk dat ook op andere Maastrichtse scholen een
enquête wordt gehouden over de jaarplanning?
Guy de Munck: Dat zal niet gaan gebeuren. Ouderraad, leerlingenraad en MR
van Porta Mosana zijn mordicus tegen.
Armand Gozé vraagt of op PMC een enquête heeft plaatsgevonden over de
toetsweken (vóór of na de vakanties).
Antwoord van Guy de Munck: nee.
Tanja Dohmen vraagt of de bovenschoolse werkgroep examenreglement weer is
opgestart. Op 1 oktober a.s. moet het reglement namelijk bij de inspectie zijn. Er
gaat een hele procedure aan vooraf.
Guy de Munck: Dat zal tijdig opgepakt worden.
Mary-Jane Lommers: vorig jaar is ingestemd met de lessentabel VWO leerjaar 1,
onder voorwaarde dat deze geëvalueerd zou worden.
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Guy de Munck: Er is een evaluatie leerjaar 1 gestuurd naar de MR. De secretaris
bevestigt dit, de stukken waren echter alleen ter informatie en kwamen te laat
voor deze vergadering. De evaluatie leerjaar 1 zou officieel door de CD
aangeboden moeten worden en kan dan geagendeerd worden.
Jules Geraerds vraagt naar de stand van zaken m.b.t. Technasium.

Zonder directie vanaf 21.00 uur t/m 21.40 uur
10 Besluitvorming Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (advies)
Er zal een gesprek hierover aangevraagd worden met de CD.
11 Besluitvorming Evaluatie lessentabel VHBO leerjaar 2 (instemming)
Bert Heijnens zal een brief aan Twan Wijnants sturen met het verzoek om de
evaluatie lessentabel leerjaar 1 aan te bieden, alsmede voorstel lessentabel
leerjaar 2.
12 Rondvraag
Peter Leenders deelt mee dat hij met onmiddellijke ingang stopt als MR lid van de
oudergeleding VMBO. Al meerdere malen en sinds lange tijd voelt hij zich niet
serieus genomen door de directie. Hij geeft aan nooit naar behoren antwoord te
hebben gekregen op diverse (kritische) vragen, bij herhaling gesteld. Ook
vandaag weer had hij graag antwoorden gekregen op vragen die in de vorige
vergadering zijn gesteld, echter Johan Moes is niet aanwezig. Peter Leenders
vindt dit minachting van de MR. Op deze manier en met dit gevoel, kan hij het MR
werk niet naar tevredenheid en naar behoren uitvoeren.
De aanwezige leden van de MR spreken in ongeveer gelijke bewoordingen uit het
besluit om te stoppen heel jammer te vinden, maar kunnen er tegelijkertijd begrip
en respect voor opbrengen. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de inzet en
betrokkenheid die Peter Leenders als MR lid heeft getoond.
Geconstateerd wordt dat einde schooljaar er geen ouders van het VMBO meer in
de MR zitten. Dat bemoeilijkt de overdracht van het raadswerk naar eventuele
toekomstige ouder-leden.
13 Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.40u.
Volgende vergadering: dinsdag 4 juli
Notulist: Trix Savelberg
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