Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 27 februari 2018
Aanwezig: Tanja Dohmen, Nadia Ghalouti, Armand Gozé, Yvonne Halders, Anton Keurentjes, MaryJane Lommers, Trix Savelberg, Léon Schurgers, Monique Vanbroeckhoven, Jeffreye Vossen, John
Vroemen, Luc Wiertz
Afwezig met kennisgeving: Bert Heijnens
Met directies vanaf 19:00 uur t/m 20:40 uur
1. Opening
Luc Wiertz zit de vergadering voor bij afwezigheid van Bert Heijnens.
Een speciaal woord van welkom voor Jeffreye Vossen die namens de CD de vergadering
bijwoont.
Welkom ook voor Léon Schurgers, kandidaat MR lid personeelsgeleding VMBO.
2. Notulen 23 januari 2018
p. 3 punt 15: Tanja Dohmen zou graag antwoord willen op haar vraag over bekostiging van
leerlingen die ingeschreven staan bij PMC en de lessen volgen op SMC. Jeffreye Vossen:
geld wordt toegekend op basis van waar de leerlingen lessen volgen.
p. 3 punt 15: Anton Keurentjes vraagt naar de eventuele verhuizing van EOA naar de
Eenhoornsingel. Jeffreye Vossen: in maart wordt duidelijk of verhuizing naar de
Eenhoornsingel kan doorgaan.
p. 6 punt 27: John Vroemen spreekt nogmaals zijn zorgen uit over het ontbreken van een
decaan HAVO. Jeffreye Vossen: er zal op korte termijn een gesprek plaatsvinden met een
potentiële kandidaat voor het decanaat HAVO. Hier is 0,3FTE voor beschikbaar.
Hiermee worden de notulen goedgekeurd.
3. Publicaties in de media en directiestructuur (agendapunten door o/l te bespreken met CD)
Yvonne Halders: hoe is het mogelijk dat meteen na een positief verlopen Open Dag er
negatieve publicaties in de media zijn verschenen? Jeffreye Vossen blijft hierop het antwoord
schuldig. Ook de CD herkende zich niet in wat er geschreven is. De journalist zal toch
negatieve signalen hebben ontvangen. De enige remedie is om zoveel mogelijk positieve
geluiden te laten horen. We zullen moeten focussen op de toekomst m.b.v. het Masterplan.
De ouder- en leerlinggeleding vraagt naar de reden waarom ouders en leerlingen niet
geïnformeerd zijn over het op non-actief stellen van twee domeindirecteuren in januari. Zij
hebben dit nieuws uit de media moeten vernemen. Ouders en leerlingen vragen naar de
reden van het op non-actief stellen. Jeffreye Vossen licht toe: LVO Maastricht gaat een
nieuwe richting in. Daarbij is vertrouwen nodig om in de complexiteit van het Maastrichtse
onderwijs leiding te geven aan de scholen in brede zin én de bedrijfsvoering op orde te krijgen
en te houden. Daarvoor is een profiel opgesteld waar de beide directeuren niet in pasten. Dat
betekent nadrukkelijk géén diskwalificatie van deze personen.
Mary-Jane Lommers: scholen hebben nu geen aanspreekpunt meer, de positie van de
domeindirecteur VWO is met het opheffen van de domeinstructuur ook onduidelijk geworden.
Jeffreye Vossen: Op het VMBO en op de Eenhoornsingel zal voorlopig het team van
teamleiders aanspreekpunt zijn. Op de Noormannensingel zullen ook de teamleiders de
dagelijkse gang van zaken runnen, waarbij voorlopig de CD formeel aanspreekpunt zal zijn.
De domeindirecteur VWO zal weer locatiedirecteur PMC zijn.
Zo spoedig mogelijk zullen kandidaten gezocht worden voor directievoering op tijdelijke basis.
De CD gaat voor het onderwijsbelang in Maastricht. Onderwijskundige ontwikkelingen die in
gang gezet zijn gaan dóór.
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4. Masterplan Onderwijs Maastricht (te bespreken met CD)
Op 5 maart zal er een bijeenkomst met de CD en de MR-en zijn om over het Masterplan te
praten.
De geledingen van de MR hebben nogal wat vragen. Afgesproken wordt om per geleding
deze vragen via de secretaris te doen toekomen aan de CD zodat deze op 5 maart
beantwoord kunnen worden. Besluitvorming over het Masterplan zal dan in de volgende MR
vergadering (20 maart) moeten plaatsvinden.
5. Begroting 2018 (te bespreken met CD)(onder voorbehoud)
-Tanja Dohmen: bij punt 9, . 4: Wat is de basis? Wat zijn de richtlijnen? Jeffreye Vossen: dat
zijn de kengetallen. Deze zijn ook terug te vinden in het formatieplan. De school mag daarvan
afwijken. Omdat ouders/leerlingen het formatieplan niet ontvangen, zal Jeffreye Vossen in het
voorzittersoverleg dit punt aan de orde brengen.
-Tanja Dohmen: bij p. 8: Behoren teamleiders tot de directie van een school? Als zij VPK zijn,
op welke school/locatie drukken dan de kosten? Jeffreye Vossen: in de praktijk zijn geen
teamleiders verplaatsbaar.
-Luc Wiertz: p. 9: Wat is het leermiddelenbeleid van LVO Maastricht? Jeffreye Vossen: de
“traditionele” leermiddelen (boeken e.d.) blijven constant. De kosten van digitale
leermiddelen/ICT stijgen enorm. Daar moet aandacht aan gegeven worden. In de begroting
voor 2019 zal een voorstel moeten komen hoe daar mee om te gaan. Hiervoor is een
werkgroep i.o.
-Luc Wiertz: p. 10-18: De MR is bereid mee te werken in het onderzoeken van de
investeringsbegroting, maar hij constateert dat er al begonnen is met een werkgroep
deskundigen. Is het niet verstandig om ook mensen uit het veld erbij te betrekken? Jeffreye
Vossen: vanuit het bestuursbureau is al een werkgroep opgericht t.b.v. alle clusters. Het gaat
om “harde” investeringen (gebouwen e.d.). Als je het bijvoorbeeld hebt over onnodig
aangeschafte smartboards, dat valt onder leermiddelen.
-Er zijn geen vragen over de kaderbrief Begroting.
6. Schoolgids Noormannensingel 2017-2018 (onder voorbehoud)
Zolang de problematiek m.b.t. de KWT niet opgelost is, kan er niet besloten worden over de
schoolgids. O/L wachten nog op verwerking van het gesprek met het MT hierover;
plaatsvervangend teamleider Mariet Oosterbaan zou hiertoe een stuk aanleveren, dat is nog
niet gebeurd.
7. Rondvraag directies
Armand Gozé spreekt zijn waardering uit dat “Leerlingen evalueren docenten” in gang is
gezet.
Tanja Dohmen vraagt wat de consequenties zijn van “Leerlingen evalueren docenten”.
Antwoord: de resultaten van de enquête worden meegenomen in de POP-gesprekken dan wel
functioneringsgesprekken. Jeffreye Vossen vindt de enquêtes een goed instrument. Het mag
nooit een afrekeninstrument zijn. Het is bedoeld om docenten beter te laten functioneren.
Anton Keurentjes: het contract van de teamleider EOA wordt niet verlengd. Is er al gedacht
aan opvolging? Jeffreye Vossen: de teamleider EOA was via een speciale constructie
ingehuurd; deze kan niet gecontinueerd worden. Bovendien is er ook een reductie in de
taakstelling teamleiders. Er zal gekeken worden of er intern iemand intrinsiek gemotiveerd is
om de EOA te leiden.
Anton Keurentjes: is het mogelijk dat de ouderbijdrage van de EOA afwijkt van wat gebruikelijk
is? Jeffreye Vossen: Het is soms mogelijk om via andere wegen aan gelden te komen. Dit kan
de EOA zelf bedenken.
Monique Vanbroeckhoven: Wie is nu voor collega’s aanspreekpunt op het VMBO als het
“kleine” zaken betreft? Jeffreye Vossen: Mevr. Rosé Lemeer is prima inter pares voor de
teamleiders. Bovendien hebben de teamleiders een werkverdeling in portefeuilles gemaakt.
Mary-Jane Lommers: wil nogmaals de vraag stellen over het decanaat HAVO. Jeffreye
Vossen: op korte termijn zal de teamleider HAVO een interne potentiële kandidaat spreken.
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Mary-Jane Lommers: Na de Carnavalsvakantie bleken op de 1e verdieping nieuwe
smartboards te zijn geïnstalleerd. Daar is geen communicatie vooraf over geweest. Collega’s
waren niet voorbereid op het gebruik daarvan in de lessen i.p.v. de gewone borden. Jeffreye
Vossen geeft aan dat ook niet meer duidelijk was wie dat had moeten communiceren, er was
wat dat betreft geen leidinggevende. In de teamvergaderingen kan gevraagd worden of er
behoefte bestaat aan een training voor het gebruik van de smartboards.
Mary-Jane Lommers: In het verlengde van “Leerlingen evalueren docenten”: worden
teamleiders ook geëvalueerd door docenten? Jeffreye Vossen zal dit in het MT bespreken.
Luc Wiertz: Het formatieplan is nog steeds niet besproken en hangt samen met de begroting.
Dan is er ook nog de discussie over de functiemix. Met wie en wanneer zal hierover overlegd
kunnen worden? Jeffreye Vossen hoopt dat er binnen een maand duidelijkheid is over een
interim-directeur.

Zonder directies vanaf 20:40 uur t/m 21:30 uur
8. Mededelingen
-Léon Schurgers wordt als nieuw MR lid (personeelsgeleding VMBO) geïnstalleerd.
-Trix Savelberg herinnert de MR leden aan de bijeenkomst Masterplan op 5 maart a.s. Graag
aanmelden bij Ariane Schut én bij de secretaris.
9. Besluitvorming Masterplan Onderwijs Maastricht (instemming)
Er wordt geen besluit genomen. De MR wacht de bijeenkomst van 5 maart af.
10. Besluitvorming Begroting 2018 (advies)
-Tanja Dohmen: De GMR heeft een negatief advies uitgebracht op de begroting 2018 van
Stichting LVO. Er wordt harder bezuinigd dan strikt noodzakelijk. Personele gelden worden
ingezet voor materiële zaken.
-Luc Wiertz deelt mee deze informatie ook al van Bert Heijnens te hebben doorgekregen.
Daar komt bij dat de zaken m.b.t. de functiemix nog steeds niet goed geregeld zijn. Er gelden
wettelijke regels. Het past niet dat een van de voormalig directeuren aangaf liever een boete
te ontvangen dan de wettelijke regels te volgen. Volgens de tabel die het bestuursbureau elk
jaar aanlevert kent het SMC te weinig LC en LD functies. Ondanks het feit dat er bezuinigd
moet worden op formatie, kun je mensen hun (financieel) carrièreperspectief niet onthouden.
Het formatieplan is feitelijk nog niet goedgekeurd en het is wel verbonden met de begroting.
-Luc Wiertz deelt mee dat de MR-en van PMC en van BFC een accountant hebben
ingeschakeld voor de begroting. Wellicht is het verstandig om het resultaat hiervan af te
wachten.
De MR adviseert negatief op de begroting.
Redenen:
-aanlevering en bespreking formatieplan en functiemix moeten voorafgegaan zijn aan de
begroting;
-de GMR heeft over de begroting 2018 van Stichting LVO negatief geadviseerd, o.a. op basis
van te hoge bezuiniging op personele kosten.
Tanja Dohmen zou graag zien dat de MR aan de CD verzoekt om feed-back te geven op het
negatieve advies.
11. Besluitvorming Schoolgids Noormannensingel (instemming o/l)
Tanja Dohmen: eerst moet er overeenstemming zijn over de KWT, dan kan er gestemd
worden over de schoolgids. O/L hebben een positief gesprek gehad hierover met de
schoolleiding, maar tot op heden (27 febr.) nog geen reactie of schriftelijk voorstel ontvangen.
Dus weer uitstel aanvragen voor de reactietermijn schoolgids.

12. Besluitvorming wijziging jaarplanning 2017-2018 (vervroegen aanvangsdatum toetsweek
examenklassen HAVO/VWO) (instemming)
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De MR is niet te spreken over de aanpak van Daniëlle Pekelharing m.b.t. het vervroegen van
de toetsweek voor de examenklassen. In plaats van de MR hierover om (voorlopige)
instemming te vragen, is er eerst bij allerlei (sub)geledingen gelobby-ed (ouders MR,
leerlingen MR, ouderraad, leerlingenraad…). Pas daarna is de personeelsgeleding benaderd
met het verzoek om akkoord te geven voor het vervroegen van de toetsweek. De
personeelgeleding voelt zich voor het blok gezet. Zij heeft bezwaren geuit: doordat er
lesdagen komen te vervallen, kunnen docenten in de knel komen met de
toetsvoorbereidingen. Ook leerlingen ondervinden hinder omdat zij al (externe) afspraken
hebben staan. De personeelsgeleding, ervan doordrongen dat de periode ná de toetsweek te
krap is ingepland, is uiteindelijk akkoord gegaan onder voorwaarden dat 19 maart een gewone
lesdag zou worden i.p.v. een studiedag voor OP.
Vervolgens heeft de MR een voorlopig akkoord afgegeven.
Nu blijkt dat de afspraak niet is nagekomen en dat 19 maart niet als lesdag ingepland is. Dit is
(zacht uitgedrukt) niet netjes. Wat ook niet netjes is, is dat op de dag van de MR vergadering
(27 februari) het toetsrooster met daarin de gewijzigde aanvangsdatum, is verspreid; dit had
ook 1 dag kunnen wachten tot ná de MR instemming. Ook is de officiële jaarplanning dan al
aangepast en verspreid.
Nota bene is al in het najaar 2017 en nogmaals vlak voor Kerst geuit dat de planning rondom
de toetsweek in maart problemen zou opleveren. Er had eerder ingegrepen kunnen worden.
De MR verleent instemming.
Nadrukkelijk wordt verzocht om aan de CD aan te geven dat de betrokken MR geledingen
zich tegenover elkaar uitgespeeld voelen en dat de raad niet te spreken is over de gang van
zaken met betrekking tot dit voorstel.
13. Rondvraag
Monique Vanbroeckhoven deelt mee dat Bert Heijnens voor geïnteresseerden een toelichting
op de begroting wil regelen. Dat lijkt de MR een goed idee.
Monique Vanbroeckhoven: Op het VMBO is er een samenwerking tussen de MR-VMBO en
MR-PMC. In het Masterplan wordt over VMBO gesproken. Hoe ziet de CD dit voor de
toekomst? Komen er nieuwe BRIN-structuren? Deze vraag kan op 5 maart worden
meegenomen.
Yvonne Halders/Tanja Dohmen: willen het belang benadrukken van het onderling uitwisselen
van informatie. Dan kun je als gezamenlijke MR optreden en voorkomen dat geledingen tegen
elkaar uitgespeeld worden.
Men zou graag ook geïnformeerd worden over pMR zaken. De o/l geledingen hebben nu
bijvoorbeeld geen inzage in het formatieplan.
Afgesproken wordt dat besluiten van de pMR met de MR leden gedeeld worden.
Tanja Dohmen wil graag in een zo vroeg mogelijk stadium de vergaderplanning voor komend
schooljaar ontvangen. Trix Savelberg: doorgaans kan de MR die data tijdig geven, maar het is
altijd wachten op de schooljaarplanning bijvoorbeeld i.v.m. de toetsweken voor de leerlingen.
De schooljaarplanning komt meestal pas ná de zomervakantie.
Op verzoek van o/l vindt er een korte discussie plaats over de interne communicatie van de
MR.
Trix Savelberg was blij met de positieve aanwezigheid en constructieve inbreng van Jeffreye
Vossen.
14. Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering om 21.30u.
Volgende vergadering: 20 maart.
Notulist: Trix Savelberg
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