Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
02-02
Notulen MR-vergadering 26 juni 2018, 19:30 uur, locatie Noormannensingel.

Aanwezig: Tanja Dohmen, Nadia Ghalouti, Yvonne Halders, Bert Heijnens, Mary-Jane
Lommers, Henk Moonen, Leon Schurgers, Enno Soeren, Luc Wiertz, Peter Overgaauw,
Afgemeld: Monique Vanbroeckhoven, Anton Keurentjes.
Met directies vanaf 19:30 uur tot 20:30 uur
1. Opening
2. Installeren nieuw lid geleding ouders

Enno Soeren accepteert zijn lidmaatschap in de raad, namens de geleding ouders.
3. Mededelingen

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Inzetbaarheidcoach: de pMR ziet geen meerwaarde in het aanvangen van de
werkzaamheden van deze functionaris en heeft dan ook niet ingestemd.
In juli is de uitspraak in de abitrage tussen CvB en de Gemeente Maastricht.
Er komt een gezamenlijke bijeenkomst met de centrale directie, om de
aanbevelingen en bevindingen van Comeet met alle MR-en en de CD
nogmaals te bespreken.
Er is door de centrale directie contact gezocht met Verus: deze stichting gaat
misschien onderzoeken wat de beste mogelijkheid is inzake de samenwerking
of een fusie tussen Porta Mosana en Sint-Maartenscollege of niets. Een
verzoek om de onderzoeksopdracht aan deze stichting te gunnen zal alsdan
eerst ter instemming aan beide MR-en worden voorgelegd.
Bert Heijnens: de pMR-en van de LVO scholen in Maastricht zijn bij elkaar
geweest i.v.m. de formatie van het servicepunt. Er is een tegenvoorstel
gedaan over de omvang van de formatie, waar alle pMR-en mee akkoord zijn.
Nadia: vier leerlingen hebben zich aangemeld voor de MR. Er moeten
verkiezingen worden gehouden. Dat gebeurt meteen na de zomervakantie.

4. Notulen 17 april 2018

Bladzijde 1: Peter Overgaauw: Gezien het feit dat er nog aanmeldingen zijn binnen
gekomen, komt er toch een combinatieklas A/G-brugklas.

5. Uitgangspunten scenario Gouden Driehoek, vmbo

De interim-directeur vmbo dhr. Loek de Veen heeft aangegeven dat hij niet komt. Ook
na een herhaalde uitnodiging geeft hij aan dat hij toch niet komt. De CD hoopt dat dit
onderwerp toch besproken kan worden ongeacht het feit dat Loek de Veen niet
aanwezig is.
Bert Heijnens: de migratietijd verdwijnt uit het voorstel.
Enno Soeren: gaat deze tijd dan van de lessen af?
Bert Heijnens geeft aan dat er klassen waren waarbij de leerlingen tussen twee
lessen van gebouw moesten wisselen en het duurde dan 6 minuten of langer voordat
een klas in de volgende les was, bij een rooster van 45 minuten.

Docenten gaven aan dat 5 minuten migratie extra werktijd zou zijn. Uiteindelijk is de 5
minuten migratietijd (punt 4) n.a.v. een docentenvergadering geschrapt.
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KWT zou dit schooljaar 2 keer samen door MT en MR geëvalueerd worden. Het MT
geeft aan dat zij wel geëvalueerd hebben.
De pMR geeft aan dat dit niet de afspraak was die vorig jaar is gemaakt bij het
verlenen van instemming aan het uitvoeren van KWT voor de duur van 1 schooljaar.
Tanja Dohmen vraagt zich af bij punt 6 waarom de mentor alleen in periode 1 wordt
ingezet bij de KWT.
Luc Wiertz vraagt zich af hoe de Onderwijs Anders Dagen ingezet worden zonder dat
de beoogde taakverlichting verloren gaat.
Bert Heijnens stelt voor dat de MR-vmbo van Porta Mosana en de MR-vmbo van
Sint-Maartenscollege over het voorstel “de gouden driehoek” samen in overleg gaan
met Loek de Veen.

6. Lessentabel EOA

Henk Moonen stuurt de 4 EOA’s locaties in de provincie aan en zijn opdracht eindigt
op 1 december 2019. Op dit moment dalen de leerling aantallen flink; voor volgend
schooljaar wordt er een halvering verwacht. De jongeren worden maar maximaal 2
jaar gefinancieerd vanaf het moment dat de kinderen in Nederland aankomen. Het
voorstel bevat een lesrooster van 28 x 45 minuten les per week en 60 klokuren extra
activiteiten per jaar. Dat levert 900 klokuren per jaar op en dit is akkoord bevonden
door de inspectie.
Er moet vooral ingezet worden op de basiskennis (Nederlands, Engels,
rekenvaardigheid) om deze leerlingen klaar te kunnen stomen richting het reguliere
onderwijs. De EOA gaat komend schooljaar verhuizen van de Hunnenweg naar de
Bemelergrubbe 17. Een deel van de personele bekostiging moet nu ingezet worden
bij materieel.
Bert Heijnens geeft aan dat de docenten van EOA unaniem aangeven dat vakken als
drama, tekenen en muziek juist een verrijking zijn voor dit soort kinderen gezien hun
vaak zeer traumatische verleden in het land van herkomst.
Waarom dan deze vakken uit de lessentabel halen?
Henk Moonen geeft aan dat de uitstroom erg lastig is (van de 150 uitstromers zijn er
120 afgewezen door de vervolgopleidingen omdat ze onvoldoende scoren op taal,
rekenvaardigheid) en dat het vak Nederlands daarbij belangrijk is. De vakken die niet
meer worden aangeboden in de lessentabel zouden terug kunnen komen in de 60
klokuren extra activiteit. Vanuit de MBO’s wordt meegegeven dat de leerlingen te
weinig technische kennis hebben en daarom niet aangenomen worden.
Er vindt een levendige discussie plaats over de invulling van lessen/taakuren e.d. om
de leerlingen op de juiste manier te begeleiden (b.v. zorgtaken).

7. Ouderbijdrage OB en BB, locatie Noormannensingel

Tanja Dohmen vraagt wat klassensets zijn. Verder wil ze graag een aantal
specificaties zien van opgevoerde bedragen. Daarnaast zou een verantwoording
achteraf wenselijk zijn.
Nadia Ghalouti geeft aan dat er geen 9-muzen-dagen in de examenklassen zijn
geweest maar er is wel voor betaald. Ze vraagt zich ook af of er een specificatie
komt.
Peter Overgaauw geeft aan dat hij een voorstel gaat doen voor een 2-jarige cyclus
van de ouderbijdrage. Dan kun je tussentijds na 1 jaar de verantwoording bespreken
en indien nodig bijstellen voor jaar 2. Ook wordt een aantal kostenposten
gespecificeerd opgenomen.
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8. Rondvraag directies

Nadia Ghalouti: Hoe worden verschuivingskandidaten bepaald?
Peter Overgaauw geeft aan dat daar geen regels voor zijn, maar er is wel gekeken of
mensen zoveel mogelijk op één locatie kunnen werken.
Nadia Ghalouti: Het is voor leerlingen in de onderbouw onduidelijk wat een toets
waard is en ook de bevorderingsnorm is erg onduidelijk.
Peter Overgaauw geeft aan dat er een voorkeur is om volgend jaar toch weer met
cijfers te gaan werken.
Nadia Ghalouti: geeft aan dat de onderbouwleerlingen het gevoel hebben dat er te
veel op ze wordt uitgeprobeerd en ze zouden graag meer rust willen.
Peter Overgaauw geeft aan dat hier aan gewerkt wordt.
Tanja Dohmen: Hoe wordt er met zorgleerlingen om gegaan in het kader van het
passend onderwijs?
Peter Overgaauw geeft aan dat het OPDC een opvolger was van het speciaal
onderwijs. OPDC was alleen bedoeld voor vmbo. In Maastricht is er echter ook door
leerlingen van het havo/vwo-onderwijs gebruik gemaakt van deze voorziening.
Nu valt op dat vooral vanuit dit onderwijs een zeer grote vraag is naar zorg.
Tanja Dohmen: Klopt het dat vakken niet worden aangeboden in de bovenbouw
omdat er te weinig leerlingen zijn en wanneer krijgen de ouders/leerlingen te horen
welke vakken er niet door gaan?
Peter Overgaauw geeft aan dat er op dit moment nog steeds aanmeldingen binnen
komen.
Luc Wiertz: Klopt het dat er binnen een cohort een vak wordt afgeschaft?
Peter Overgaauw geeft aan dat dit op dit moment speelt bij SP-E en hier wordt nog
naar gekeken.
Bert Heijnens: we nemen afscheid van Nadia Ghalouti en Leon Schurgers.
Beide leden worden bedankt voor hun inzet voor en bijdrage aan de
medezeggenschap in de vorm van een boeket bloemen.
Zonder directies vanaf 20:30 uur tot 21:30 uur

9. Instellen verkiezingscommissies:

Geleding leerlingen havo/vwo: Nadia Ghalouti, Yvonne Halders, Tanja Dohmen.
Geleding personeel havo/vwo: Mary-Jane Lommers, Luc Wiertz.
Geleding ouders/leerlingen vmbo: Enno Soeren.
Geleding personeel vmbo: Monique Vanbroeckhoven, Bert Heijnens.

10. Besluitvorming lessentabel EOA

Er vindt een inhoudelijke discussie plaats.
De MR verleent geen instemming, tenzij 2 uur bij Nederlands in mindering wordt
gebracht ten behoeve van 1 uur drama en 1 uur muziek, gegeven door een voor dat
vak- of beide vakken- bevoegd docent.

11. Besluitvorming uitgangspunten Gouden Driehoek, vmbo

Er wordt een vergadering gepland tussen de leden die namens het vmbo in de MR
van Porta en van SMC zitten. De delegatie van onze MR komt na dit gezamenlijk
overleg terug en adviseert de raad. Deze neemt dan een besluit. Op dit moment vindt
er geen besluitvorming plaats.
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12. Besluitvorming Ouderbijdrage, locatie Noormannensingel

We wachten een nieuw stuk af. De geleding ouders wil eerst zien of het geld ook echt
besteed wordt.Verder wordt er een specificatie vooraf gevraagd van posten in het
overzicht. Er wordt nu geen besluit genomen.

13. Aanwijzen afgevaardigde GMR, namens de leerlingen.

Tanja Dohmen is aftredend afgevaardigde namens ouders en leerlingen in de GMR
en nu wordt er op zoek gegaan naar een leerling als opvolger. Mocht er geen leerling
beschikbaar zijn dan mag de zetel ook ingevuld worden door een ouder.
We wachten eerst de uitslag af van de verkiezingen bij de geleding leerlingen.

14. Rondvraag

Bert Heijnens: Mogen emailadressen van leden van deze raad door hem
doorgegeven worden aan de vertrouwenspersoon?
Bert Heijnens: Er wordt met man en macht gewerkt om te kijken hoe het probleem
met betrekking tot de ongeldig verklaarde examens op het vmbo opgelost kan
worden.

15. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur.
Dit verslag is bij afwezigheid van een secretaris opgemaakt door Mary-Jane Lommers
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