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Notulen 30 mei 2007.
Aanwezig: Ed van Berlo, Jean Gielissen, Esther van der Heijden, Bert Heijnens,
Caspar van Hilten, Mary-Jane Lommers, Johan Moes, Joost Mommers, Leo Reijnen,
Cathelijn Reutelingsperger, Jack Steinbusch, Sonja Szustka, Ron van Wersch,
Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Hilda Mertens, Fivian Rossell.
1. Opening.
•

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag vergadering 18 april.
•
•

•
•

•

e

punt 2 Mededelingen - 2 bolletje: De cursus georganiseerd door de AOB was
volgens de deelnemers zeer geslaagd.
e
punt 2 Mededelingen - 3 bolletje: De brief over de projectweek van het VMBO met
Pasen is nog steeds niet verstuurd. Het voorstel is om de studiedag van 7 juni af te
wachten. Afhankelijk van wat dan besproken wordt zal alsnog een brief worden
gestuurd voor de start van het schooljaar 2007-2008.
e
punt 2 Mededelingen - 4 bolletje: Er is ook nu nog steeds geen afspraak gemaakt
voor een vergadering van de PMR. Dat moet deze vergadering wel gebeuren.
punt 8: Bij het GMO-overleg op Porta Mosana zou ook een FPU-maatregel ter sprake
komen. Dit is echter niet gebeurd. Caspar van Hilten geeft aan dat deze maatregel er
ook niet komt. Zo'n maatregel zou weliswaar problemen in Maastricht kunnen
oplossen, maar zou weer problemen creëren in het noorden van Limburg. Stichting
breed zou zo'n maatregel dus niet goed uitpakken.
e
Punt 11 Rondvraag - 1 bolletje: Wilma van Schaik informeert nogmaals naar de hulp
die 10 leerlingen van de TL-afdeling aan de Noormannensingel, die eventueel zouden
zakken, zouden hebben gekregen. Caspar van Hilten deelt mee dat er wel een paar
leerlingen zijn waarvoor aanvullende maatregelen zijn getroffen, maar dat het er zeker
geen 10 zijn.

3. Mededelingen.
•

Geen mededelingen.

4. Lessentabel VMBO.
•

Het voorstel tot wijziging van de lessentabel in de onderbouw van het VMBO van het
Sint-Maartenscollege wordt kort besproken. De voorstellen zijn helder en er vinden
nauwelijks grote verschuivingen plaats. Alle aanwezige mr-leden stemmen in met het
voorstel. De secretaris zal Jacob Muys per brief van deze beslissing op de hoogte
stellen.

5. Bouwplannen Sint-Maartenscollege.
•

VMBO: Ombouw praktijkgedeelte naar Techniekplein. In hoofdstuk 3 "Functionele
eisen techniekplein" van het Fasedocument Programmafase wordt een goed beeld
geschetst van wat er allemaal gaat veranderen en wat de achterliggende gedachten
zijn. Het Techniekplein biedt in één ruimte onderdak aan verschillende
techniekopleidingen. Als een leerling wil, kan hij in dit nieuwe onderwijsconcept kiezen
voor techniek in de breedte of voor een intrasectoraal programma. Het onderwijs
wordt zoveel mogelijk afgestemd op de belevingswereld en de toekomstige
arbeidswereld van de leerlingen. Het Techniekplein moet uitdagend onderwijs bieden
en een overstap naar het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt zeker stellen. In
hoofdlijnen bestaat het Techniekplein straks uit een praktijkzone, een studieruimte
waar leerlingen alleen of in groepjes met en zonder computer kunnen werken, een
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instructieruimte, docentenwerkplekken, een magazijn en een informatiecentrum.
Daarnaast is voorzien in een avo-gedeelte met 3 nieuwe theorielokalen, een bestaand
theorievaklokaal en een nieuw vaklokaal NASK. De aanvraag voor subsidie bij het
ministerie is inmiddels goedgekeurd. De bouw zal vooral plaatsvinden in de komende
zomervakantie. Johan Moes geeft een uitgebreide toelichting op de bouwplannen en
de afspraken die met de verschillende betrokken partijen zijn gemaakt. Ondanks het
feit dat er goede afspraken zijn over het tijdpad, spreekt de vergadering zijn zorgen uit
over een eventuele lesuitval en andere problemen bij de start van het volgend
schooljaar. Ook wordt gevraagd of er rekening is gehouden met het op termijn
onderbrengen van de onderbouw in het gebouw aan de Bemelerweg.
HAVO / VWO: In het "Startdocument DO Sint-Maartenscollege Maastricht" worden
een aantal deelprojecten besproken.
o Het aanpassen van de gevels: De oorspronkelijke plannen om de gevels in
kunststof uit te voeren zijn door de gemeente afgekeurd. De gevels moeten van
hout worden. Bijkomend voordeel is dat dit goedkoper is. Nadeel is dat houten
kozijnen meer onderhoud vergen. Het geld voor deze "verbouwing" komt uit het
meerjarig onderhoudsplan (MOP). Bij het vervangen van de gevels wordt de nu
tekortschietende ventilatie meteen mee aangepakt en aan de huidige eisen
aangepast.
o Aanvullende eisen van de gemeente Maastricht: Het gaat hierbij in de eerste
plaats om de toegankelijkheid. De hoofdentree en de entree in het souterrain
voldoen niet meer aan moderne eisen en moeten worden vergroot c.q.
aangepast. In de tweede plaats gaat het om een aantal maatregelen op het
gebied van brandpreventie. In de derde plaats gaat het om gezondheidsaspecten.
De ventilatievoorzieningen zijn onvoldoende (zie punt aanpassen gevels). De
middelen voor deze aanpassingen komen eveneens uit de bovenschoolse
onderhoudsvoorzieningen.
o Het lokaal van de toekomst en het vernieuwen en versterken BINAS. De plannen
voorzien in een verbouwing van de bestaande BINAS-vleugel waarbij ook het
souterrain betrokken wordt. De gelden komen deel uit subsidies en deels uit
bovenschoolse middelen.
o Alle projecten zullen gefaseerd worden uitgevoerd om de continuïteit van het
onderwijs te waarborgen.
• Beide plannen worden ter advisering aan de vergadering voorgelegd. De vergadering
gaat akkoord met de bouwplannen voor het VMBO met 12 stemmen voor en 1
onthouding. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de
bouwplannen voor HAVO / VWO.

•

6. Huisvestingsplan Maastricht - definitieve voorstel.
•

•

•

Bert Heijnens vraagt of het huisvestingsplan aan de afzonderlijke mr-en moet worden
voorgelegd of aan de GMR. Volgens Ron van Wersch ligt het huisvestingsplan
formeel voor aan de mr en zouden de mr-en kunnen besluiten om het aan de GMR
voor te leggen.
Voor het schooljaar 2007-2008 zijn de plannen als volgt:
o Het gebouw van Porta Mosana in Gronsveld wordt deels afgestoten, deels
verbouwd. Daarnaast komt er nieuwbouw. De afdeling Handel en Administratie
van Porta Mosana wordt gehuisvest aan de Bemelerweg. Het gaat hierbij om ca.
140 leerlingen.
o Vanaf de zomer 2008 wordt de Bemelergrubbe afgestoten.
o Het OPDC gaat tijdelijk naar de Tongerseweg, in een later stadium naar een
eigen gebouw.
o De Bernard Lievegoed school gaat naar de Nijverheidsweg.
o De afdelingen HAVO en VWO van het Sint-Maartenscollege gaan gebruik maken
van de Hunnenweg. Daar komen ca. 13 lokalen en een aantal flexibele ruimten
beschikbaar. Nog niet bekend is welke klassen naar de Hunnenweg gaan.
Voor 2008 en later volgen verdere plannen voor het VMBO. Deze plannen zullen in
een later stadium apart aan de mr moeten worden voorgelegd.
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De plannen worden ter instemming aan de vergadering voorgelegd. De vergadering
stemt unaniem met de plannen in, onder voorwaarde dat vanaf 2008 jaarlijks de
voorliggende stukken tijdig aan de mr ter instemming worden aangeboden.
N.B. Intussen zijn de plannen echter weer gewijzigd (zie nieuws in het kort 4 juni
2007). De afdeling HAVO en VWO van het Sint-Maartenscollege gaat niet naar de
Hunnenweg, maar naar het gebouw van de Theresiaschool. Een deel van de
leerlingen van Porta Mosana Gronsveld gaat naar de Hunnenweg, waardoor de
leerlingen Handel en Administratie uit Gronsveld niet naar de Bemelerweg gaan.

Financiële realisaties.
•
•
•

•

Caspar van Hilten benadrukt dat het om kwartaalcijfers gaat. In dit kwartaal zitten 3
hele dure maanden (o.a. open dag en energierekening).
De realisatie komt redelijk goed overeen met de prognose.
Er staan nog steeds namen van personeelsleden in het uitputtingsoverzicht, terwijl
was afgesproken dat dit niet meer zou gebeuren. Caspar van Hilten zegt toe dat dit
niet meer zal gebeuren.
Bert Heijnens deelt mee dat dhr. van Hoof, voorzitter van het CvB, bij de laatste GMRvergadering de uitlating deed dat de begrotingen van scholen eigenlijk virtuele
begrotingen zijn en dat uiteindelijk LVO het geld verdeelt.

8. Directievoering Maastricht.
•

•

9.

Het CvB heeft de medezeggenschapsraden van de LVO scholen in Maastricht en
Gronsveld een brief gestuurd waarin een voorgenomen besluit met betrekking tot de
inhoud, de vormgeving en de aansturing van de gemeenschap van scholen
Maastricht en Gronsveld wordt aangeboden. Het CvB verzoekt de
medezeggenschapsraden over het besluit te adviseren.
Bert Heijnens vraagt aan de leden van de mr hoe met het voorliggende stuk om te
gaan ? Volgens het CvB ligt het stuk voor ter advisering. Volgens de voorzitters van
de mr-en (GMO) bevat het stuk een aantal voorstellen die ter instemming moeten
worden voorgelegd. Besloten wordt om binnen de gestelde termijn (voor 30 juni) een
brief te sturen aan het CvB waarin de mr aangeeft dat het stuk op formele gronden
wordt afgewezen. In diezelfde brief vraagt de mr het CvB het voorgenomen besluit
aan te passen en per onderdeel aan te geven of het ter instemming of ter advisering
wordt voorgelegd.

Leerlingenstatuut.
•
•
•
•

Volgens de nieuwe wet WMS worden wijzigingen in het leerlingenstatuut ter
instemming voorgelegd aan de leerlingen die lid zijn van de mr.
Esther van der Heijden stelt voor om aan artikel 10 een punt toe te voegen. Artikel 10,
lid 10 zou dan worden: De proefwerkweekstof moet minstens 10 schooldagen voor de
proefwerkweek bekend zijn.
Indien deze wijziging in het leerlingenstatuut wordt opgenomen, kan het leerlingendeel
van de mr instemmen met het voorliggende leerlingenstatuut.
Verder wordt afgesproken dat, in het kader van de kwaliteitsbewaking, een enquête
onder leerlingen zal worden gehouden over het feit of docenten zich aan de afspraken
in het leerlingenstatuut houden. Daartoe wordt een commissie van advies ingesteld.
Luc Wiertz en Cathelijn Reutelingsperger geven aan zitting te willen nemen in deze
commissie. Een plaats is nog vacant.
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10. Mededelingen uit de GMR.
•

Ron van Wersch is niet meer herkiesbaar voor de GMR. Zijn plaats zal zo spoedig
mogelijk worden opgevuld door iemand anders. Dit punt komt opnieuw aan de orde in
de eerstvolgende vergadering van de mr.

11. W.v.t.t.k.
Geen vragen of opmerkingen.

•

12. Rondvraag.
•

•

•

Luc Wiertz vraagt of het waar is dat de tweede correctie van het CSE niet meer
betaald wordt. Caspar van Hilten antwoordt dat de vergoeding die men vorig jaar nog
kreeg voor de tweede correctie nu in de lumpsum van LVO zit. Dit kan niet meer als
vergoeding worden uitgekeerd, maar moet als loon worden betaald. Derhalve moet er
belasting over worden betaald. Men kan wel nog betaald krijgen op declaratiebasis.
Daartoe moet men een declaratieformulier bij LVO indienen.
Het gerucht gaat dat het Bonnefantencollege geld krijgt om het niet doorgaan van de
leerlingregulering te compenseren. Caspar van Hilten antwoordt dat dit niet klopt. Wel
is het zo dat het Bonnefantencollege graag op korte termijn aan onderwijs wil werken
en dat daar extra geld voor beschikbaar is gesteld.
De volgende PMR-vergadering vindt plaats op 19 juni om 9.00 uur.

12. Sluiting.
•

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

Notulist,
Jack Steinbusch
Secretaris mr

