Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht.
Emailadres mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen 29 januari 2007.
Aanwezig: Ed van Berlo, Bert Heijnens, Caspar van Hilten, Esther van der Heijden,
Mary-Jane Lommers, Hilda Mertens, Joost Mommers, Cathelijn Reutelingsperger,
Leo Reijnen, Fivian Rossell, Jack Steinbusch, Sonja Szustka, Ron van Wersch,
Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Jean Gielissen.
Afwezig zonder kennisgeving: Wilma van Schaik.
1. Opening.
o De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vergadering 11 december.
o Punt 5 – Aansluiting VMBO GL/TL en HAVO. Het advies van de werkgroep
overstapproblematiek is in grote lijnen klaar. Het staat echter nog niet in detail
op papier. Op de open dag wordt alléén meegedeeld dat een overstap zonder
noemenswaardige problemen mogelijk zal blijven.
o Punt 6 – De ramingen voor de periode 2008-2010 zijn niet goedgekeurd. De
kosten en de kwaliteit van het personeel en de Notitie Huisvesting Maastricht
worden opnieuw geagendeerd voordat de begroting 2008 aan de orde komt.
3. Mededelingen.
o Rond de jaarwisseling is de Notitie Huisvesting Onderwijs Maastricht gereed.
Deze Notitie zal op de agenda komen te staan van de MR-en van de
afzonderlijke scholen en van de GMO.
o Verder zal in januari een Notitie Onderwijs Maastricht verschijnen. Hierin zal
worden ingegaan op de onderwijskundige ontwikkelingen in Maastricht en op de
daarbij behorende ontwikkelingen in de managementstructuur.
4. MR-reglement.
o De artikelen 6.h en 6.i uit de WMO, behorende bij artikel 30 uit het huidige mrreglement, worden in het nieuwe reglement weggelaten.
o De artikelen 9.d en 9.e uit de WMO, behorende bij artikel 33 uit het huidige mrreglement, worden toegevoegd aan het nieuwe reglement.
o Het nieuwe reglement moet worden toegezonden aan het bestuur en via de
internetsite van school bekend worden gemaakt aan ouders en leerlingen.

5. Aansluiting VMBO GL/TL en HAVO.
o In de Fusienota staat dat gestreefd wordt naar een optimalisering van de
doorstroom van VMBO GL/TL naar HAVO.
o Mary-Jane Lommers spreekt namens een aantal docenten haar bezorgdheid uit
over de aansluiting VMBO GL/TL en HAVO nu er geen afzonderlijke TLafdeling meer is bij het VMBO en deze afdeling aan de Noormannensingel gaat
verdwijnen. De leerlingen op VMBO GL/TL hebben vaak nog maar 5 of 6
theorievakken , terwijl ze op TL aan de Noormannensingel 7 theorievakken
hebben. Verder is de vraag of ook wel alle vakken worden aangeboden die de
leerlingen voor een overstap nodig hebben ? De indruk bestaat dat er niet serieus
werk wordt gemaakt van deze overstapmogelijkheid en dat de doorstroom
daardoor afneemt. In deze is vooral een taak weggelegd voor de mentoren van
leerlingen die eventueel voor een overstap in aanmerking komen. De vraag is of
deze doorstroom echt open blijft ?
o Op dit moment is een werkgroep bezig met deze overstapproblematiek. Deze
werkgroep komt in januari met een advies over het te voeren beleid in de
komende jaren. Er wordt naar gestreefd om dit advies voor de open dag gereed te
hebben en bekend te maken.
6. Meerjarenraming Sint-Maartenscollege 2007-2010.
o Na een korte toelichting door Caspar van Hilten wordt de begroting voor 2007
met algemene stemmen aangenomen. De ramingen voor de periode 2008-2010
worden besproken zodra de Notitie Huisvesting Onderwijs Maastricht wordt
besproken.
o Wat betreft de ramingen voor de periode 2008-2010; deze zijn in toenemende
mate negatief. De directie overweegt om in de periode 2009-2011 tijdelijk een
tekort te accepteren met als doel het behouden van kwalitatief goed personeel.
o De materiele tekorten worden de komende jaren nog steeds gedekt met personele
middelen. Deze situatie wordt door zowel de MR als de directie niet wenselijk
geacht. De directie zal proberen om bij het Ministerie meer materiele middelen
los te krijgen. Indien dit niet lukt, worden de materiele lasten door MR en
directie opnieuw besproken.

7. Verkiezingen.
o Bij de locatie VMBO waren twee vacatures in de subgeleding ouders/leerlingen.
Daarvoor heeft zich één kandidaat gemeld. Deze kandidaat heeft intussen zijn
kandidatuur bevestigd en is daardoor automatisch verkozen. Voor de tweede
vacature moet een hernieuwde kandidaatstelling plaatsvinden. Deze brief moet
nog voor de kerstvakantie worden verstuurd.
o Bij de locatie HAVO / VWO was een vacature in de subgeleding ouders.
Hiervoor hebben zich twee kandidaten gemeld. Voor deze subgeleding zijn dus
verkiezingen nodig. Deze vinden plaats tot uiterlijk 13 december om 16.00 uur.
o Bij de locatie HAVO / VWO waren twee vacatures voor de subgeleding
leerlingen. Hiervoor hebben zich drie kandidaten gemeld. Ook voor deze
subgeleding zijn dus verkiezingen nodig. Deze vinden plaats op 13 december tot
uiterlijk 16.00 uur.
o Na de verkiezingen zal de uitslag zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.
8. Mededelingen uit de GMR.
o Op 5 december heeft een delegatie van de GMR kennis gemaakt met de
kandidaat voor de vacature bij het College van Bestuur.
o Een delegatie uit de GMR gaat praten met het College van Bestuur over de
regeling uitbetaling extra gewerkte uren. Men is van mening dat het toepassen
van deze regeling kan leiden tot ongelijkheid tussen werknemers.
o De secretaris van de GMR heeft laten weten dat na de december vergadering
van de GMR de GMR stukken 2004-2006 op CD-Rom beschikbaar komen.
o Er heeft lokaal CAO-overleg plaatsgevonden. Hierbij is met name ook
gesproken over de sterke teruggang van het leerlingenaantal in Parkstad en de
personele consequenties daarvan.
o De Colleges van Bestuur van LVO en SOML hebben de GMR’en met een
gloedvol betoog geprobeerd te overtuigen van de voordelen van een
besturenfusie. De beide GMR’en zien daar echter nog steeds niet de voordelen
van.
9. Wat verder ter tafel komt.
o Joost Mommers zou graag de knelpunten personeel, met name het
kwaliteitsaspect en wat te doen met overcapaciteit, over een aantal jaren gezien
op de agenda willen zetten. Caspar van Hilten stelt voor om Iris Beckers uit te
nodigen om een toelichting te geven op de financiële aspecten van het
personeelsbeleid. Meer inzicht hierin komt de discussie misschien ten goede.
o Bert Heijnens geeft aan dat voor de verbouwing i.v.m. de catering die bij het
VMBO gaat plaatsvinden de MR adviesbevoegdheid heeft.
o Bert Heijnens vraagt wanneer aan de Bemelerweg/Bemelergrubbe nog eens een
brandoefening zal worden gehouden. Caspar van Hilten zegt toe dat dit zo
spoedig mogelijk zal gebeuren.
o Bert Heijnens vraagt waarom de Maastrichtse gegevens geconsolideerd in de
begroting van LVO opgenomen zijn. Caspar van Hilten antwoordt dat de regio

Maastricht hiermee vooruit loopt op de nieuwe structuur van LVO, waarbij
gestreefd wordt naar meer regionalisering.
10. Rondvraag.
o Planning vergaderingen tweede helft van het schooljaar. De vergaderingen zullen
in het vervolg altijd aan de Noormannensingel plaatsvinden. De volgende data
worden afgesproken:
• maandag 29 januari – 19.30 uur
• woensdag 14 maart – 19.30 uur
• woensdag 18 april – 19.30 uur
• woensdag 30 mei – 19.30 uur
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

