Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.

Jaarplanning
VERKIEZINGEN leerlinggeleding MR
Bijeenkomst LVO Maastricht met vertegenwoordigers van de gemeenteraad
Ouders gezocht klankbordgroep vwo 1 en 2
Herinnering inzake facturatie vrijwillige- en verplichte ouderbijdrage
Sint-Maartens voor Sint-Maarten

Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Terug naar boven

VERKIEZINGEN leerlinggeleding MR
Met betrekking tot de MR-verkiezingen: Iedere leerling krijgt vandaag, woensdag 8
november een digitaal stembiljet via de schoolmail toegestuurd. Je mag deze één
keer invullen en dit zal anoniem gebeuren. Je kunt stemmen tot vrijdag 10 november

24.00 (middernacht) en wel op een van de twee kandidaten: Nadia Ghalouti (V6B) of
Assur Koushaba (V6B). Voor de motivatiebrieven van de twee kandidaten kun je
teruggrijpen op een eerder verstuurde mail door de verkiezingscommissie. Let op:
het kan zijn dat je stembiljet in je ‘overige’ of ‘spam’ map terecht komt!
Het is belangrijk dat je jouw keuze weloverwogen maakt, immers een van de twee
kandidaten wordt jouw wettelijke vertegenwoordiging in de MR. Maak daarom vooral
gebruik van je stemrecht!

Namens de verkiezingscommissie vhbo/havo/vwo,
Met vriendelijke groet,
Armand Gozé,
MR-lid en verkiezingscommissie-lid
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Bijeenkomst LVO Maastricht met
vertegenwoordigers van de gemeenteraad

Voor de herfstvakantie heeft een vijftal plenaire bijeenkomsten
plaatsgevonden op alle LVO locaties in Maastricht. Tijdens deze
bijeenkomsten werden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld
om kennis te maken met de centrale directie en met de locatiedirecteuren.
Daarnaast werd de gelegenheid aangegrepen om alle aanwezigen bij te
praten over de stand van zaken rond het masterplan onderwijs en
huisvesting. Tevens hebben er afgelopen weken gesprekken plaatsgevonden
met vertegenwoordigers van alle leerlingenraden en ouderraden van de
Maastrichtse VO-scholen.

Zaterdag 4 november heeft op de vmbo-locatie een bijeenkomst
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle fracties van de
gemeenteraad, een aantal ambtenaren van de departementen onderwijs en
vastgoed, wethouder Krabbedam en het managementteam van LVO
Maastricht.
Tijdens deze bijeenkomst is een terugkoppeling gegeven over de huidige
stand van zaken rondom het masterplan onderwijs en huisvesting.
Daarnaast was er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. De
bijeenkomst werd door alle aanwezigen als informatief en positief ervaren.
Er is veel vertrouwen in het ingezette traject.
In januari 2017 hebben de gemeente Maastricht en LVO onderling besloten
om gezamenlijk een gedegen plan op te stellen voor de doorontwikkeling
van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Inmiddels hebben meerdere
partijen, waaronder bureau ICS, een stuurgroep, en stakeholders, onderzoek
gedaan naar de juiste getallen betreffende de krimp en uitstroom van
leerlingen naar België en het Heuvelland. Daarnaast is er ook onderzoek
gedaan naar de huidige huisvesting van het voortgezet onderwijs.
Al dit onderzoek heeft ons inzicht verschaft in de feitelijk krimpgetallen en
de daadwerkelijke uitstroom van leerlingen. In de plenaire bijeenkomst van
4 november zijn de raadsleden bijgepraat over de inzichten die het
onderzoek tot nu toe opgeleverd heeft. Alle partijen vinden (de kwaliteit
van) het onderwijs het belangrijkste uitgangspunt. De onderwijsvisie van
LVO Maastricht is hierbij leidend. Met de nadrukkelijke mededeling dat het
slechts voorbeelden betreft, is ook een aantal scenario’s van de
doorontwikkeling genoemd.
De stuurgroep, bestaande uit beide leden van de Centrale Directie van LVO
Maastricht, hoofd vastgoed van LVO, ICS, en enkele ambtenaren van de
gemeente Maastricht, zal nu aan de hand van alle informatie en de criteria
die daaruit voortvloeien, een aantal scenario’s benoemen. Dit gebeurt in
nauwe samenwerking met het managementteam van LVO Maastricht.
Vervolgens worden deze scenario’s besproken met de eigen medewerkers en
andere (externe) stakeholders. Uiteindelijk leidt dat tot één of enkele
voorkeurscenario’s die dan bestuurlijk door de gemeente Maastricht en LVO
vastgesteld worden. Vervolgens zullen de scenario’s aan de Gemeenteraad
en aan de medezeggenschapsraden ter instemming aangeboden worden. De
ambitie is nog steeds om dit proces voor het eind van dit kalenderjaar af te
ronden.
Tot slot wordt dit uitgewerkt in een gefaseerd en breed gedragen meerjarig
uitvoerings- en financieringsplan. Door middel van regelmatige
terugkoppeling is er blijvend aandacht voor draagvlak bij onze stakeholders.

Guido Beckers
Voorzitter Centrale Directie LVO Maastricht
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Ouders gezocht klankbordgroep vwo 1 en 2
Op maandag 13 november komt de klankbordgroep ouders vwo 1,2 voor het eerst dit
schooljaar bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over de
onderwijsvernieuwing in de onderbouw vwo. De leden van de groep van vorig
schooljaar (nu dus ouders van leerjaar 2) krijgen via de mail een uitnodiging om hun
deelname aan deze denktank voort te zetten. Van een beperkt aantal ‘nieuwe’ ouders
uit leerjaar 1 hebben wij begrepen dat zij interesse hebben om deel te nemen aan
deze groep. Om er zeker van te zijn dat eenieder de kans krijgt zich hiervoor aan te
melden doen wij deze oproep. Wilt u lid worden van deze klankbordgroep ouders?
Meldt u zich dat per email bij Casper Gardeniers (c.gardeniers@lvomaastricht.nl),
opdat wij de organisatie van die avond goed kunnen voorbereiden. We starten om
20.00 uur en het einde is voorzien om 21.30 uur. Plaats van handeling is de locatie
Oude Molenweg.
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Herinnering inzake facturatie vrijwillige- en
verplichte ouderbijdrage
De Afdeling Financiën van LVO Maastricht heeft u in de eerste week van oktober een
e-mail met informatie en een veilige link gestuurd. Omdat er van een aantal
ouder(s)/verzorger(s) nog geen reactie is ontvangen, zal er in de week van 13
november een herinneringsmail incl. een veilige link worden gestuurd met het
verzoek alsnog binnen één week het digitale keuzeformulier in te vullen. Het niet

doorgeven van keuzes kan onder andere tot gevolg hebben dat de kluissleutel
ingeleverd dient te worden en er uitsluiting plaats zal vinden van verdere activiteiten
vanuit de ouderbijdrage.
Als u de link volgt, komt u bij het keuzeformulier specifiek voor uw kind. Hier kunt u
aangeven waar u gebruik van wilt maken. Tevens kunt u de hieraan verbonden
kosten direct zien.
Daarnaast dient u hier akkoord te gaan met de ‘overeenkomst vrijwillige
ouderbijdrage’ door middel van het zetten van een vink (de bedoelde overeenkomst
is via een link te raadplegen). Indien u akkoord gaat met de overeenkomst, dan is er
sprake van een betaalverplichting voor hetgeen u aanvinkt. Ook indien u niets wilt
afnemen, kunt u dit op het formulier aangeven en afronden.
Vervolgens kunt u aangeven of u de ouderbijdrage in termijnen wilt betalen en kunt
u een betaalwijze kiezen. U ontvangt de factuur in PDF in uw mailbox.
Enkele dagen voor het vervallen van de betaaltermijn, ontvangt u automatisch een
service e-email ter herinnering. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen,
ontvangt u dit service bericht vóór het vervallen van elke termijn. LVO werkt niet
met automatische incasso; u dient zelf de bankoverschrijvingen uit te voeren of te
betalen via de veilige iDEAL-link.

Facturatie verplichte ouderbijdrage:
Los van de vrijwillige ouderbijdrage worden de verplichte bijdragen voor reizen en
bijv. Versterkt Talen Onderwijs (CAE, DELF-examens, Goethe-examens) en Sport &
Lifestyle separaat rechtstreeks aan u gefactureerd. U ontvangt hiervoor digitaal een
factuur, waarbij u enkel een keuze kunt maken uit de betaalwijze.
Voor inhoudelijke vragen betreffende de ouderbijdrage, wordt u verzocht contact op
te nemen met de schoollocatie zelf. Voor financiële vragen of vragen betreffende Wis
Collect, kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën
(debiteuren@lvomaastricht.nl).
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Sint-Maartens voor Sint-Maarten
De op initiatief van een ouder in het leven geroepen actie Sint- Maartens voor SintMaarten is gestopt. De zeven onderbouwklassen die hieraan hebben deelgenomen

hebben het prachtige bedrag van € 1549,63 is opgehaald. Hierbij was H1C met €
480,64 de absolute “winnaar”.
Samen met een aanvulling van de Pot van Sint Maarten kan € 2000,- ter
beschikking gesteld worden voor een nog nader te bepalen doel. Het doel heeft in
iedere geval met jeugd en school te maken.
De contacten hierover lopen maar gezien de omstandigheden ter plekke gaat alles
moeizaam. Zo snel duidelijk is waar het geld voor besteed wordt zal dit bekend
gemaakt worden. Voor meer informatie kan men zich wenden tot John van der Put.

