Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
emailadres – mr@sint-maartenscollege.nl / h.steinbusch@sint-maartenscollege.nl
Notulen 18 september 2006.
Aanwezig: Ed van Berlo, Raymond Cimmermans, Pol Feron, Ilse Frantzen, Jean Gielissen,
Bert Heijnens, Ralph Henssen, Caspar van Hilten, Leo Reijnen, Mary-Jane Lommers, Joost
Mommers,
Wilma van Schaik, Jack Steinbusch, Sonja Szustka, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Ron van Wersch.
1. Opening.
o

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag vergadering 13 juni.
o
o
o

Punt 5: Overgangsregeling VO. Managementinformatie was tijdelijk niet beschikbaar.
Daardoor kan de vraag over deze post nog niet worden beantwoord.
Punt 5: Bij het verschil tussen kantinekosten en kantineopbrengst zal worden gestreefd
naar een winstmarge van 25%. Dit is een gebruikelijke en veilige marge.
Punt 8: De vraag van Jean Gielissen over de relatie tussen het aantal bevoegde
docenten en de kwaliteit van het onderwijs zal bij de volgende MR-vergadering als
agendapunt worden opgevoerd.

3. Mededelingen.
o

o

o

o

o

Uit de subgeleding ouders / leerlingen treden met ingang van dit schooljaar drie ouders
en twee leerlingen af. Ilse Frantzen en Pol Feron beëindigen hun lidmaatschap van de
MR omdat hun kinderen geslaagd zijn. Ronald Kon beëindigt zijn lidmaatschap wegens
aanvaarding van een nieuwe baan aan de Universiteit van Amsterdam. Max
Radermacher en Daan Robeerst zijn geslaagd en beëindigen om die reden hun
lidmaatschap. Bert Heijnens bedankt Ilse Frantzen en Pol Feron voor hun inzet en
betrokkenheid. De overige aftredende MR-leden zullen door Jack Steinbusch via een
andere weg bedankt worden.
Caspar van Hilten deelt mee dat de publicatie in de krant over de invoering van de
laptops wat voorbarig is. De journalist wilde echter niet langer wachten. Op dit ogenblik
ligt een aanbod bij vier bedrijven. Eind september zal waarschijnlijk een beslissing
worden genomen welk bedrijf de laptops zal gaan leveren. Daarna zal een gefaseerde
invoering plaatsvinden. Eerst een aantal docenten, dan een beperkt aantal klassen en
daarna pas alle brugklassen.
Gedurende dit schooljaar zullen een aantal verbouwingen plaatsvinden. Bij het VMBO
een technologielokaal (dit is zo goed als gereed) en het techniekplein. Aan de
noormannensingel wordt een lokaal van de toekomst en een virtueel laboratorium
gebouwd. Daarnaast zal een ingrijpende verbouwing van de voorgevel en een deel van
de achtergevel plaatsvinden.
De inspectie zal streng gaan controleren of we voldoen aan de minimaal verplichte
onderwijstijd. Vrijwel alle scholen in Nederland voldoen niet aan de minimumnorm. Bij
het VMBO zal dit waarschijnlijk niet leiden tot ingrijpende maatregelen. Bij HAVO en
VWO zullen wel een aantal maatregelen moeten worden genomen. Een voorstel
daartoe is aan de sectieleiders toegezonden en zal in het sectieberaad en het
sectieleidersberaad besproken worden.
Dit schooljaar is op beide locaties gestart met een verscherpte absentencontrole. Leo
Reijnen geeft aan dat dit bij het VMBO al tot een duidelijke verbetering heeft geleid. Van
de leerlingen die gedurende de eerste drie lesuren afwezig zijn, worden de ouders
meteen gebeld. Aan de ouders die telefonisch niet bereikbaar zijn, wordt diezelfde dag
nog een brief gestuurd. Bij de HAVO en het VWO wordt tot nu toe alleen het eerste
lesuur gecontroleerd. Dit zal moeten worden uitgebreid naar volgende lesuren.

o
o

In oktober komt zo goed als zeker het voorstel voor de meerjarenraming van 2007 en
verder beschikbaar.
De mr heeft een brief ontvangen van het College van Bestuur betreffende de
Directievoering Gemeenschap van Scholen Maastricht. Hierin wordt meegedeeld dat
het aanbeveling verdient om naast het brede overleg van 7 personen, een kleine
bovenschoolse directie te vormen bestaande uit mevrouw J. Lamoré-Meijer en de heer
C. van Hilten. Op de vraag van Ed van Berlo of daarmee ook de functie directielid ICT
komt te vervallen, antwoordt Caspar van Hilten dat dit in zijn portefeuille komt.
Daarnaast zal de MR binnenkort benaderd worden met een voorstel om tot een
bovenschools MR-platform te komen. Omdat de brief pas kort voor de vergadering
verstuurd is komt dit onderwerp terug als agendapunt bij de volgende volgende MRvergadering.

4. Huisvestingsplan.
o
o

De status van dit plan is informatief. Na eventuele bijstellingen door de gemeente komt
er een definitief plan. Dit zal dan worden besproken.
Het Tijdpad. Caspar van Hilten verwacht dat de besprekingen in grote lijnen voor kerst
zullen zijn afgerond. De plannen zullen dan in 5 tot 7 jaar moeten worden afgerond.

5. Formatieplan.
o

o

Bert Heijnens vraagt waarom in het formatieplan alléén getallen zijn opgenomen, terwijl
het toch eigenlijk een beleidsstuk met een toekomstvisie is. Raymond Cimmermans
antwoordt dat het voorliggende overzicht moet worden gelezen in het verlengde van het
schoolplan en de begroting waarin het beleid voor de komende jaren wordt uitgezet.
Vervolgens geeft Raymond Cimmermans een toelichting op de getallen en de keuzes
die gemaakt zijn.







o

Op de eerste plaats levert de fusie als voordeel op, dat de splitsingsnorm bij de
gegenereerde gelden voor het OP van de locatie noormannensingel ook bij 17,14
leerlingen is komen te liggen.
De CUMI bijdrage loopt terug.
De nascholing komt uit een Cfi subsidie en is niet geoormerkt als geld dat alleen
voor het OOP gebruikt mag worden. Er is wel een keuze gemaakt om dit geld voor
het OOP te gebruiken, om zo meer goedkoper personeel in te kunnen zetten voor
toezicht en eventueel als onderwijsassistent.
Bij de verplichtingen personeel worden bij de berekening de unitleiders niet voor
hun directietaak meegerekend.
Ongeveer € 100.000,00 wordt uitgegeven voor vervanging van 2 fte’s.
Luc Wiertz merkt op dat ca. 5% van het gegenereerde personeelsbudget niet wordt
ingezet voor het personeel.

De voorzitter legt het formatieplan 2007 ter instemming voor aan de MR. Het
formatieplan wordt met nul tegenstemmen en nul onthoudingen aangenomen.

6. Functiebouwwerk.
o

Ralph Henssen geeft een toelichting op het voorliggende concept functiebouwwerk OP
Sint-Maartenscollege.

De ingezette lijn om minimaal 12% van de LB+LC-formatie te benoemen in een LCfunctie en 20% van de totale formatie te benoemen in een LD-functie zal worden
voortgezet.
Bij het VMBO moet het in gelijke mate mogelijk zijn een LD-functie te verwerven dan bij het
HAVO/VWO.
 Per kernteam / unit worden een aantal docenten speciale taken en / of docenten
ontwikkelaar ter ondersteuning van de teamleider / unitleider of voor locatiebrede,
sectorbrede of schoolbrede taken of ontwikkelingen benoemd.





o

o

o
o
o
o
o

Daarnaast wordt gestreefd naar het benoemen van één expertdocent LD per
vak(gebied) per locatie. Op termijn kunnen zo 22 personen een LD-functie krijgen.
Verder is er naast de functie Teamleider S11 ook een functie Senior Teamleider
S12 gecreëerd. Alle huidige teamleiders moeten in de gelegenheid worden gesteld
naar deze functie te solliciteren.

Bert Heijnens vraagt of de discussie over de functie Senior Teamleider S12 wel gevoerd
kan worden zonder toestemming van de GMR over de mogelijkheid om deze functie in
het functiebouwwerk op te nemen. Ralph Henssen antwoordt dat het bestuur dit heeft
vrijgegeven en de scholen deze functie dus in het functiebouwwerk mogen opnemen.
De discussie spitst zich vervolgens toe op het feit hoeveel teamleiders in deze functie
benoemd kunnen worden. Zoals in de tekst voorgesteld, zou in feite elke teamleider
Senior Teamleider S12 kunnen worden. Uiteindelijk wordt overeenstemming bereikt over
het voorstel om ca. 50% van de teamleiders indien nodig in een functie Senior
Teamleider S12 te benoemen.
Voorgesteld wordt om bij de docent speciale taken LC ter ondersteuning van de
unitleider bij de ontwikkeling van het kernteam duidelijk te vermelden dat die taak ook
vervanging van de unitleider kan inhouden.
Bij het benoemen van de expertdocenten LD moet personen vervangen worden door
fte’s.
Luc Wiertz vraagt zich af waarom er een stop is ingesteld op de benoeming van LDdocentfuncties. Op dit moment is er, gezien het positieve resultaat op de post personeel,
toch ruimte voor een “aantal” benoemingen.
De indeling in vakgebieden is nogal arbitrair. Voorgesteld wordt om een indeling te
maken in een beperkt aantal vakgebieden, b.v. alfa, beta en gammavakken, waarbinnen
dan een aantal expertdocenten benoemd kunnen worden.
Om in de toekomst de mogelijkheid te hebben om eerste graads docenten te benoemen
in een LD-functie in “moeilijke”vakken, moet een clausule worden opgenomen in het
functiebouwwerk om afhankelijk van de arbeidsmarkt en in overleg deze docent(en) te
kunnen benoemen in een LD-functie.

7. Verkiezingen.
o
o

Sonja Szustka, Bert Heijnens en Jack Steinbusch stellen zich beschikbaar voor de
verkiezingscommissie. Zij zullen binnen de daarvoor gestelde termijn de voor
verkiezingen benodigde stappen zetten.
In de subgeleding ouders / leerlingen zullen vijf nieuwe leden voor de MR benoemd
moeten worden.

8. Mededelingen uit de GMR.
o
o
o

De studiedag over de WMS op 5 september in Weert is afgelast. Bert Heijnens zal proberen
op de volgende studiedagen over WMS en CAO-taakbeleid aanwezig te zijn.
Het bestuur is bezig met een gedragscode internetfaciliteiten. Zo weet het personeel wat
wel en wat niet is toegestaan m.b.t. het bezoeken van internetsites.
Er wordt onderzocht wat de meerwaarde is van een besturenfusie tussen LVO en SOML.
Op 1 november moet er duidelijkheid zijn en wordt de GMR geraadpleegd. Doel van de
besturenfusie: per saldo meer middelen te laten vloeien naar het primaire proces en het
ontwikkelen van een groter beleidsvoerend vermogen. Raden van toezicht en colleges van
bestuur hebben reeds geconcludeerd dat de fusie zal leiden tot een versterkte strategische
positie van het VO in Limburg. Er is een intentieverklaring getekend: streefdatum voor de
fusie is uiterlijk 1 augustus 2007. Dat bestuur zal dan in grootte de tweede VO-onderwijs
organisatie van Nederland zijn. De maatschappelijke rol van het VO zal binnen en buiten
Limburg toenemen. Speciale aandacht zal er bij het fusieproces en daarna zijn om toename
van bureaucratisering te voorkomen. Wel is nu al duidelijk dat er in mindere mate sprake zal
zijn van een verbetering t.a.v. invulling van de onderwijskundige ruimte.

9. Wat verder ter tafel komt.

o

Wilma van Schaik merkt op dat de verkiezingen voor nieuwe MR-leden vrij laat worden
opgestart. De MR wist toch al ruim voor het einde van het afgelopen schooljaar dat er
hoogstwaarschijnlijk een aantal MR-leden hun werkzaamheden voor de MR zouden moeten
beëindigen. De voorzitter beaamt dat dit zo is.

10. Rondvraag.
o
o

Luc Wiertz vraagt of de counselor een structurele functie is binnen het functiebouwwerk.
Caspar vanHilten antwoordt dat dit Maastricht-breed binnen de zorgkolom bekenen zal
worden.
Caspar van Hilten informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe MRreglement waar een kleine commissie zich mee bezig zou houden. De voorzitter antwoordt
dat dit reglement nog steeds niet geschreven is en dat er zo spoedig mogelijk aan gewerkt
zal worden. Jack Steinbusch: misschien is het toch nog nuttig om te wachten op de
goedkeuring door de kamer van de definitieve WMS.

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

