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Notulen 18 april 2007.
Aanwezig: Ed van Berlo, Bert Heijnens, Caspar van Hilten, Hilda Mertens, Ron van Wersch,
Mary-Jane Lommers, Joost Mommers, Leo Reijnen, Cathelijn Reutelingsperger, Fivian
Rossell, Jack Steinbusch, Sonja Szustka, Luc Wiertz, Johan Moes.
Afwezig met kennisgeving: Jean Gielissen en Esther van der Heijden.
1. Opening.
•

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag vergadering 14 maart.
•
•

•

•

punt 3 Mededelingen: De plannen om schoolboeken / schoolmiddelen gratis te
verstrekken gaan voorlopig niet door.
punt 3 Mededelingen: De cursus voor MR-leden georganiseerd door de AOB kan
doorgang vinden in Maastricht omdat er voldoende belangstelling is bij mr leden van
de overige Maastrichtse scholen. Bert Heijnens, Mary-Jane Lommers en Leo Reijnen
geven te kennen deze cursus te willen volgen.
punt 9 W.v.t.t.k.: Opmerkingen over de projectweek VMBO na Pasen: Bert Heijnens
had een reactie verwacht op dit punt van de sectordirecteur Johan Moes. Deze
reactie is uitgebleven omdat de gemaakte opmerkingen niet onder de aandacht zijn
gebracht. Caspar van Hilten heeft dit niet aangekaart omdat hij dacht (na overleg met
Jack Steinbusch) dat er een brief door de MR zou worden verstuurd. Deze brief is
echter niet verstuurd. Dit zal alsnog gebeuren.
Punt 10 Rondvraag: Er is nog steeds geen afspraak gemaakt voor een PMRvergadering.

3. Mededelingen.
•

Geen mededelingen.

4. Aansluiting VMBO - HAVO.
•

•

•

Johan Moes geeft een korte toelichting op de bijlagen "Doorstroom GTL naar HAVO",
"Lessentabel GL/TL vanaf augustus 2007", "Vakkenpakket theoretische leerweg vmbo
2007-2009" en "Overstap 4 GTL/4H - Invulformulier competenties". Door het maken
van de juiste keuzes, waarbij de vmbo-leerlingen zowel in klas 2 als in klas 3 goed
moeten worden begeleid, is een leerling, mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden
genoemd in de bijlage "Doorstroom GTL naar HAVO", in principe toelaatbaar op het
HAVO. De voorwaarden en adviezen genoemd in de bijlage "Doorstroom GTL naar
HAVO" zijn bedoeld voor 4 GTL. In deze bijlage moet voor het vak geschiedenis in de
profielen C&M en E&M een andere formulering worden gevonden, n.l. dat
geschiedenis nodig is. Afgesproken wordt dat de definitieve versie van deze bijlage
nog volgt.
De "Lessentabel GL/TL vanaf augustus 2007 moet op een aantal punten worden
aangepast. K3 betekent kies 3 uit 5, K4 betekent 4 uit 5. Bij enkele mogelijke
combinaties moet aardrijkskunde worden vervangen door geschiedenis. Met deze
aanpassingen wordt de lessentabel met 12 stemmen voor en 1 onthouding
aangenomen.
Bij de overstap van VMBO naar HAVO wordt het "Invulformulier competenties" als
hulpmiddel bij de advisering gebruikt. Het is niet de bedoeling dat een leerling op alle
beoordelingspunten b.v. een voldoende moet scoren.
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5. Bouwplannen Sint-Maartenscollege.
•

Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende MR-vergadering op 30 mei 2007.

6. Huisvestingsplan Maastricht - definitieve voorstel.
•

•

•

•

7.

In het definitieve voorstel “Huisvestingsplan Maastricht” worden een aantal scenario’s
met elkaar vergeleken. De conclusie van de opstellers is, dat onder de huidige
omstandigheden het scenario 3b – “Maatwerk”, vooral vanuit financieel-economische
gezichtspunten, de voorkeur verdient. Daarbij worden alleen nog gebouwen gebruikt
die in redelijke staat verkeren. De invulling van de diverse gebouwen, met name de
Nijverheidsweg, is daarbij nog niet definitief vastgelegd. Er is echter haast geboden
omdat het tijdpad al in augustus 2007 begint.
Joost Mommers vindt het jammer dat scenario 1, het scenario dat onderwijskundig het
meest voor de hand ligt, nl. 3 brede scholengemeenschappen met elk een duidelijk
eigen profilering en zoveel mogelijk op één locatie, om financieel-economische
redenen wordt losgelaten.
Het HAVO/VWO van het Sint-Maartenscollege gaat tot 2011-2012 gedeeltelijk naar
de Hunnenweg. Indien de locatie Noormannensingel ook dan nog te klein mocht zijn
moet de situatie opnieuw worden bekeken. De kosten van het gebruik van de
Hunnenweg staan niet in de begroting. Hoeveel gaat dit kosten ? De gemeente
Maastricht betaalt de inpassingsstudie. De verbouwingskosten zullen gering zijn.
Bovendien moeten de kosten van het loslaten van de regulering voor het schooljaar
2007-2008 opnieuw berekend worden.
Een standpunt over het huisvestingsplan wordt door de MR pas ingenomen indien
zowel huisvesting als invulling van de gebouwen definitief zijn vastgesteld. Wordt
vervolgd in de volgende MR-vergadering.
e

Voorstel aangepaste lessentabel vernieuwde 2 fase .
•
•

Er staat een foutje in het voorstel. Bij het totale aantal lessen voorgesteld voor HACO,
is 3,5 niet 2 + 1.
De lessentabel wordt met 11 stemmen voor en 2 onthoudingen aangenomen.

8. Notitie directievoering Maastricht.
•

De notitie wordt door Caspar van Hilten kort toegelicht. Het is bedoeld als
discussiestuk en zal in een volgende MR-vergadering opnieuw op de agenda worden
gezet.

9. Mededelingen uit de GMR.
•

Bert Heijnens deelt mee dat het voorgelegde functieboek door de PGMR is
afgewezen en dat er nog geen reactie van het CvB is ontvangen.

10. W.v.t.t.k.
•

Geen vragen of opmerkingen.
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11. Rondvraag.
•

•

•

Wilma van Schaik vraagt of het gerucht, dat op de TL-afdeling van de
Noormannensingel 10 leerlingen op dit moment gezakt zouden zijn en dat deze
leerlingen op kosten van de school bijles krijgen in een aantal vakken, waar is. Caspar
van Hilten antwoordt dat, voor zover hij weet, er geen 10 leerlingen van de TLafdeling op zakken staan. Op de vraag of deze leerlingen door de school bijles
aangeboden krijgen, kan hij geen antwoord geven. Wel is het zo dat het bijlesinstituut
Check-5 in het gebouw aan de Noormannensingel bijles c.q. huiswerkbegeleiding
geeft.
Bert Heijnens heeft spreektijd aangevraagd bij de volgende ouderraadvergadering
van de VMBO-afdeling. Hij wil polsen of er ouders zijn die bereid zijn zitting te nemen
in de MR.
De volgende MR-vergadering vindt plaats op 30 mei.

12. Sluiting.
•

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

Notulist,
Jack Steinbusch
Secretaris mr

