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Notulen 1 november 2006.
Aanwezig: Ed van Berlo, Raymond Cimmermans, Jean Gielissen,Bert Heijnens, Ralph Henssen,
Caspar van Hilten, Mary-Jane Lommers, Joost Mommers, Leo Reijnen,
Wilma van Schaik, Jack Steinbusch, Sonja Szustka, Ron van Wersch, Luc Wiertz.
1. Opening.
o

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag vergadering 18 september.
o

o

o
o

o
o

o

o
o

o
o

Punt 3: Naar aanleiding van de vraag in welk stadium de invoering van de laptops zich
bevindt, antwoordt Caspar van Hilten dat er op dit moment nog twee aanbieders zijn .
De keuze voor een van beide aanbieders zal zo snel mogelijk worden gemaakt. De
eerste docenten zouden in december moeten kunnen beginnen en de eerste tranche
leerlingen in februari. Op de vraag of de aanbesteding volledig gelijkwaardig is,
antwoordt Caspar van Hilten bevestigend. Op de vraag of het SSC bij de aanbesteding
betrokken is, antwoordt Caspar van Hilten ontkennend.
Naar aanleiding van een vraag over de minimaal verplichte onderwijstijd deelt Caspar
van Hilten mee dat er op dit moment wordt gewerkt aan afspraken die L.V.O. – breed
zullen gelden, maar dat er, zeker in dit stadium, per school maatregelen worden
getroffen.
Op de vraag over het tijdpad van het huisvestingsplan antwoordt Caspar van Hilten dat
het streven nog steeds is om dat voor kerst af te ronden.
Naar aanleiding van een vraag over de CUMI-uren antwoordt Raymond Cimmermans
dat deze uren heel hard terug lopen en dat deze na één overgangsjaar voor het SintMaartenscollege helemaal verdwenen zullen zijn. De vervanger van de CUMI-regeling
is namelijk niet meer gebonden aan leerlingen uit culturele minderheidsgroepen, maar
aan achterstandswijken met minimaal 30% leerlingen uit die wijken. Door de fusie haalt
het Sint-Maartenscollege dit percentage bij lange na niet. De consequentie is wel dat
het formatieplan 2007 gewijzigd moet worden.
Op de vraag of door de verlaging van de splitsingsnorm als gevolg van de fusie de
groepsgrootte aan de Noormannensingel wordt verkleind, antwoordt Caspar van Hilten
dat het streven er wel is, maar dat er natuurlijk wel ruimte moet zijn in de bekostiging.
Naar aanleiding van de gedragscode internetfaciliteiten vraagt Ed van Berlo zich af hoe
dit met scholen gecommuniceerd wordt. Wie weet wanneer er wat gaat gebeuren ?
Volgens Caspar van Hilten door het servicepunt en zo lang dit niet het geval is, blijft er
een wat vage situatie bestaan.
Op de vraag waarom de ARBO coördinator aan de Noormannensingel in het
functiebouwwerk een docent speciale taken LC is en de preventiemedewerker(s) aan
de Bemelerweg / Bemelergrubbe niet, antwoordt Ralph Henssen dat dit functies / taken
zijn met een andere inhoud.
Bert Heijnens deelt mee dat hij het oude mr-reglement vergeleken heeft met het model
reglement in de WMO. Hij is van mening dat er weinig afwijkingen zijn. De volgende
mr-vergadering wordt dit punt geagendeerd.
De vraag van Jean Gielissen over de relatie tussen het aantal bevoegde docenten en
de kwaliteit van het onderwijs zou bij deze mr-vergadering als agendapunt worden
opgevoerd. Dit is helaas niet gebeurd. Het wordt alsnog als agendapunt aan deze
vergadering toegevoegd.
Punt 6 van de agenda is alleen bestemd voor personeelsleden en zal verplaatst worden
naar een aparte pmr-vergadering na afloop van deze vergadering.
Als laatste wordt besloten om de notulen zo spoedig mogelijk als concept op internet te
publiceren. Voor publicatie plaatsvindt, kunnen de mr-leden binnen één week nadat zij
de notulen hebben ontvangen reageren.
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3. Mededelingen.
o

Bert Heijnens en Jack Steinbusch hebben donderdag 26 oktober een overleg
bijgewoond van de mr-en van de Maastrichtse scholen met Gert Jan van der Brugge,
voorzitter van het college van bestuur van L.V.O. en de bovenschoolse directieraad
Maastricht, Jacky Lamoré en Caspar van Hilten. Aanwezig waren verder
afgevaardigden van de mr-en van Porta Mosana, Terra Nigra en OPDC. De mr van het
Bonnefantencollege was niet aanwezig. Gert Jan van der Brugge gaf een toelichting op
de visie van het College van Bestuur op de bovenschoolse directievoering in Maastricht.
De directieraad bestaat uit Jacky Lamoré en Caspar van Hilten. Gert Jan van der
Brugge noemde dit een groeimodel. Op het Bonnefantencollege voelt men zich
gepasseerd door deze constructie. Jacky Lamoré lichtte vervolgens toe dat de
tweehoofdige directieraad natuurlijk geen beslissingen neemt zonder overleg met de
directies van de overige scholen. Toch blijft er onrust bestaan op het Bonnefantencollege over deze bestuurlijke ontwikkelingen. Op de vraag van Jack Steinbusch of de
huidige ontwikkelingen op termijn kunnen leiden tot één grote scholengemeenschap,
geven zowel Gert Jan van der Brugge als de directieraad aan dat dit op dit moment
zeker niet de bedoeling is. Gezien de sterke terugloop van het aantal leerlingen in de
regio Maastricht moeten andere opties dan de huidige echter mogelijk blijven.
Het verbeteren van het imago van de Maastrichtse scholen, vooral gericht op het terug
winnen van de “Belgische leerlingen”, en de kwaliteit van de gebouwen zijn prioriteit
nummer één voor de nabije toekomst.
Besloten wordt om het overleg van de directieraad met de mr-en op informatieve basis
voort te zetten.

4. Financieel uitputtingsoverzicht periode 1 - 1 - 2006 tot en met 31 - 7 - 2006.
o

o

Op de vraag van Caspar van Hilten of dit overzicht tot op de punt en de komma
besproken moet worden en of dit overzicht elk half jaar zo gedetailleerd aan de mr
gepresenteerd moet worden, geeft de mr aan dat men weliswaar niet elk punt wil
bespreken of ter discussie wil stellen, maar dat men zo´n gedetailleerd overzicht wel
zeer op prijs stelt.
Na het beantwoorden door Caspar van Hilten van een aantal vragen over o.a. posten
als loonkosten zieken en automatiseringslasten licenties, wordt het overzicht verder ter
kennisgeving aangenomen.
e

5. De vernieuwde 2 fase van het Sint-Maartenscollege.
o

o

Ralph Henssen geeft een korte uiteenzetting over de argumenten om de vernieuwde
e
2 fase in te richten zoals voorgesteld in de voorliggende definitieve versie. Hij legt uit
dat twee commissies dit voorstel hebben voorbereid en dat het vervolgens in de secties
en in het sectieleidersberaad besproken is en op aanvraag van enkele secties is
aangepast.
Vervolgens worden een aantal vragen gesteld over onderdelen van het voorstel:






Luc Wiertz stelt voor om het aantal uren voor schoolexamenvakken in 6 VWO te
verminderen en de uren in het eerste halfjaar in te zetten om deze vakken met kerst
te kunnen afsluiten. Ralph Henssen antwoordt dat dit moeilijk gaat met het oog op
de gelijkmatige verdeling van de studielast over de drie jaren van de bovenbouw
van het VWO.
e
Luc Wiertz vraagt zich verder af hoe de vrijstellingen voor de 2 moderne vreemde
taal geregeld gaan worden en hoe het zorgteam daarin betrokken wordt ?
Afgesproken wordt dat er een protocol moet worden opgesteld door het zorgteam
waarin deze problematiek duidelijk geregeld wordt.
Luc Wiertz vraagt verder hoe we de docenten van andere scholen van een fietsvak
als LO2 betrekken bij de voorlichting over de keuze voor dit vak op onze school ?
Caspar van Hilten antwoordt dat volgens gemaakte afspraken de leerlingen die nu
e
in de 3 klas zitten dit vak nog gewoon op het Sint-Maartenscollege kunnen volgen.
Daarna wordt LO2 een fietsvak dat op Porta Mosana wordt gegeven.
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Jack Steinbusch vraagt hoe de overstap van VMBO naar HAVO geregeld is. Caspar
van Hilten antwoordt dat een werkgroep daar op dit moment mee bezig is.

6. Bevoegde docenten en de kwaliteit van het onderwijs.
o

Jean Gielissen vraagt wat het beleid van het Sint-Maartenscollege is ten aanzien van
het inzetten van niet bevoegde docenten. Hij geeft enkele voorbeelden op grond
waarvan hij zich zorgen maakt over de handhaving van de kwaliteit van het onderwijs.




In het VMBO worden op dit moment OOP’ers ingezet als vervanger voor OP’ers.
Rugzakleerlingen die naar het reguliere onderwijs moeten en daar les krijgen van
docenten die pedagogisch / didactisch niet of niet voldoende zijn toegerust om deze
leerlingen les te geven en te begeleiden.
Docenten die misschien wel affiniteit met bepaalde vakken hebben, maar niet boven
de stof staan, moeten binnen leergebieden meerdere vakken geven.

o

Luc Wiertz vraagt of we van zij-instromers mogen eisen dat ze binnen een gestelde
termijn hun bevoegdheid moeten halen.
Verder wordt opgemerkt dat het werken met kernteams niet bevorderlijk is voor de
doorlopende leerlijnen. Door alleen maar naar het eigen kernteam te kijken en door het
(te veel) werken met projecten gaat de samenhang verloren.

o

Op deze opmerkingen en / of vragen wordt (in willekeurige volorde) gereageerd:

o









Raymond Cimmermans geeft toe dat op dit ogenblik in twee afdelingen van het
VMBO les wordt gegeven door OOP'ers. Dit is echter een noodoplossing. Voor het
geven van deze lessen kon op korte termijn geen OP'er worden gevonden.
Bovendien geven deze OOP'ers de lessen onder verantwoordelijkheid van een
bevoegd docent. Het streven is om zo snel mogelijk bevoegde docenten of
onderwijs- assistenten aan te trekken. Op termijn is het misschien ook een oplossing
om OOP'ers te stimuleren om een opleiding tot onderwijsassistent te volgen.
Raymond Cimmermans zegt verder dat de keuze die bij het VMBO gemaakt is voor
het kleine groepen model met zo weinig mogelijk docenten belangrijker is dan veel
bevoegde vakdocenten die de leerlingen maar een paar uurtjes les geven. Dat dit
op sommige terreinen nadelig kan zijn is een gevolg van deze keuze.
Caspar van Hilten geeft aan dat de school op dit moment voldoet aan zo goed als
alle bevoegdheids- en bekwaamheidseisen. Dit zal in de toekomst ook zo blijven,
gezien de krimp van het aantal leerlingen. De school heeft eerder het probleem om
alle personeelsleden in de toekomst te blijven inzetten.
Wat betreft leerlingen met een speciale problematiek moet de zorgkolom meer
steun gaan geven aan de individuele scholen. De bekostiging is daar echter (nog)
niet op toegesneden.

7. Verkiezingen.
o
o

De voor verkiezingen benodigde stappen zijn intussen gezet. De brieven aan ouders en
leerlingen zijn de deur uit.
De verkiezingen vinden plaats op woensdag 13 december.

8. Mededelingen uit de GMR.
o

In de GMR zijn vragen gesteld over de regeling uitbetaling meeruren. Volgens de Gmr
is deze in strijd met de CAO. Caspar van Hilten zal een afschrift van de regeling aan de
mr doen toekomen.
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Facilitering mr-leden.Het bestuur heeft scholen voorgeschreven de uren voor overleg
met de schoolleiding niet uit te reiken aan de mr-leden. Het Carboon-college gaat
daarover een geschil aan met het bestuur.
Gemiste BAPO 2005 - 2006 zou niet worden gecompenseerd. Voor onze school is dat
volgens Raymond Cimmermans niet van toepassing.
De GMR van LVO en de GMR van SOML hebben een negatief advies gegeven over de
fusie van beide besturen. Ze zien geen aantoonbare meerwaarde van deze fusie.
Ouders vragen zich af wat voor leerlingen en dus ook hun ouders de meerwaarde is van
de stichting LVO.
Ron van Wersch zal tot januari verhinderd zijn de vergaderingen van de GMR bij te
wonen. Het GMR reglement voorziet niet in de mogelijkheid een lid te vervangen. Ron
zal de betreffende vergaderingen aan zich voorbij laten gaan.
Met ingang van de WMS wil het bestuur een eigen project opzetten om een GMR- en
een MR-reglement te maken. De GMR vindt dat niet nodig.

9. Wat verder ter tafel komt.
o
o

o
o

o

o

o
o

o

Joost Mommers vraagt hoe men aankijkt tegen de positie van Gert Jan van der Brugge.
Is hij de enige bestuurder ? Is dit niet te veel "macht" in handen van één persoon ? Hij
onderhandelt op dit moment namens het bestuur.
LVO heeft een raad van toezicht die zeer kritisch toekijkt. Caspar van Hilten is ervan
overtuigd dat de raad zijn werk goed doet en dat wij ons wat dat betreft geen zorgen
moeten maken. Er loopt een procedure om voor 1 januari 2007 een nieuwe voorzitter te
benoemen.
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de begroting van 2007 ? Caspar van
Hilten antwoordt dat deze in de laatste afrondende fase is.
Joost Mommers vraagt zich verder af hoe het is gesteld met de lesuitval op onze
school. Zijn er cijfers over lesuitval ? Doen wij het goed ? Is dit te objectiveren ?
Bijvoorbeeld ten opzichte van de rest van de scholen in de regio of ten opzichte van
vorige jaren. Caspar van Hilten antwoordt dat dit per klas heel verschillend is en dat de
lesuitval gemiddeld per klas heel erg meevalt. We moeten echter niet proberen dit te
veel in statistieken te vatten. Dit thema zou ook goed in de ouderraad besproken
kunnen worden.
Bert Heijnens constateert dat het inschakelen van mentoren bij de absentencontrole
een uitbreiding is van de taak van de mentor. Taakuitbreiding moet officieel door de mr
worden goedgekeurd. Caspar van Hilten geeft aan dat deze taakuitbreiding ook kan
leiden tot minder problemen en op termijn tot minder werk voor mentoren. De inhoud
van de mentortaak wordt meegenomen in het onderzoek naar de zwaarte van een
aantal taken binnen de school.
Luc Wiertz stelt dat ook aan de Noormannensingel een uitbreiding van de mentortaak
heeft plaatgevonden door de invoering van de Z-uren. De schoolleiding moet
inventariseren of dit en andere taken een taakverzwaring is en moet dit, indien dit zo is,
compenseren door meer te betalen, b.v. in D2, of daarvoor extra personeel aan te
trekken.
Er zitten nog steeds veel fouten / vergissingen in de salarisberekeningen. Caspar van
Hilten geeft toe dat het salarissysteem nog steeds nukken vertoont, o.a. door
programmeerfouten.
Het VMBO heeft weer een ISO-certificering gekregen terwijl er nog maar kort geleden
ook een interne kwaliteitscontrole heeft plaatsgevonden. Is dit niet dubbel op ? Caspar
van Hilten antwoordt dat dit zo in het schoolplan is opgenomen en dat bovendien
bepaalde aspecten niet door ISO worden gecontroleerd.
Mary-Jane Lommers vraagt of de TL-richting op het Sint-Maartenscollege wordt
afgeschaft. Dit mede met het oog op een eventuele overstap van leerlingen naar de
HAVO. Caspar van Hilten antwoordt dat op dit ogenblik een werkgroep GL/TL zich over
deze problematiek buigt. Dit punt zal volgende vergadering worden geagendeerd.
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10. Rondvraag.
o

Wilma van Schaik vraagt welke onderwerpen uit de mr ze als lid van de ouderraad
VMBO in de ouderraadvergaderingen moet bespreken en welke vragen uit de
ouderraad in de mr aan de orde kunnen komen. Het antwoord is dat zij dat zelf moet
bepalen.

11. Sluiting.
o

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en
bijdrage aan de vergadering.

Notulist,
Jack Steinbusch
Secretaris MR

