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Notulen 24 september 2007.
Aanwezig: Ed van Berlo, Jean Gielissen, Esther van der Heijden, Bert Heijnens,
Caspar van Hilten, Mary-Jane Lommers, Hilda Mertens, Joost Mommers,
Leo Reijnen, Cathelijn Reutelingsperger, Fivian Rossell, Jack Steinbusch,
Sonja Szustka, Ron van Wersch, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Wilma van Schaik.
1. Opening.
•

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag vergadering 30 mei.
•

•

punt 8. De brief van het College van Bestuur van 10 juli 2007 over het besluit tot een
tijdelijke invoering van een bovenschoolse directiestructuur voor de LVO-scholen in
Maastricht en Gronsveld. De voorzitter vraagt de leden van de mr hoe op deze brief te
reageren. De voorzitters van de mr-en van de betreffende scholen komen nog bij
elkaar om over deze brief te praten. De mr is van mening dat de brief niet nodig was
indien er geen wijzigingen zijn opgetreden in de tot op dit moment bestaande
samenwerking tussen de betrokken scholen. De door het bestuur in de brief
vastgestelde bovenschoolse managementstructuur lijkt erop te duiden dat de
schoolleiders van de "onderwerpelijke LVO-scholen" meer bevoegdheden moeten
afstaan aan de bovenschoolse directie. Daarnaast vraagt de mr zich af of dit
misschien een tussenstap is naar een procedure om te komen tot een
scholengemeenschap in plaats van een gemeenschap van scholen in Maastricht en
Gronsveld. De mr zal een brief naar het C.v.B. sturen om zijn mening kenbaar te
maken. Hierbij zal worden getracht om dit namens de gezamenlijke mr-en te doen.
Mochten, na overleg, de overige mr-en een andere mening zijn toegedaan, zal de mr
van het Sint-Maartenscollege zelf een brief schrijven.
punt 12. Het C.V.B. deelt naar aanleiding van de vraag van Luc Wiertz mee, dat het
niet uitbetalen van de vergoeding voor de tweede correctie juridisch houdbaar is. Men
zal in de loop van dit schooljaar echter onderzoeken of en hoe de vergoeding dit jaar
wel gegeven kan worden.

3. Mededelingen.
•

•
•
•
•

•
•
•

Caspar van Hilten deelt mee dat politiek Den Haag de belofte om meer geld in het
voortgezet onderwijs te investeren heeft omgezet in geld onttrekken. Zo is de
arbeidsmarkttoelage voor het VMBO afgeschaft en is de toelage voor brede
scholengemeenschappen met 30% afgenomen.
De verbouwing van het techniekplein aan de Bemelerweg is klaar. Men is daarbij
binnen de begroting gebleven.
De verbouwingen aan de Noormannensingel gaan "binnenkort" van start. Deze zal in
fasen worden uitgevoerd en volgens planning in maart afgerond moeten zijn.
De eindexamen practica van scheikunde zullen doorgang vinden. Alleen is nog niet
precies bekend hoe en waar.
De personeelsmobiliteit aan de Bemelerweg en de Bemelergrubbe is na overleg met
betrokkenen naar tevredenheid afgerond. 19 personeelsleden zijn herplaatst en/of
vertrokken.
De komende begroting zal een licht tekort laten zien. Dit als gevolg van het nog in
gebruik moeten houden van het gebouw aan de Bemelergrubbe en het tegenvallende
leerlingenaantal bij het VMBO.
De ouderraad van het VMBO heeft na lange tijd weer veel nieuwe leden die ook
participeren in de gezamenlijke ouderraad.
Er zijn stappen ondernomen om de wet BIO goed uit te voeren.
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4. Afscheid Joost Mommers en Ron van Wersch.
•

De voorzitter bedankt de beide heren voor hun jarenlange inzet voor de mr. Joost
voor zijn vaak verfrissende en andere kijk op het onderwijs en Ron voor zijn
zakelijkheid en zijn kennis van procedurele aspecten. Ron was bovendien lid van de
GMR.

5. Verkiezingen nieuwe mr-leden.
•

Door het aftreden van Joost Mommers moeten er nieuwe verkiezingen voor de
oudergeleding van het VMBO worden gehouden. Er was bovendien nog een zetel
vacant in de oudergeleding van het VMBO. De plaats van Ron van Wersch in de
oudergeleding van de afdeling HAVO/VWO zou kunnen worden ingenomen door de
ouder die bij de vorige verkiezingen op de tweede plaats is geëindigd. Zo niet, dan
moeten ook voor deze geleding nieuwe verkiezingen worden gehouden. De
verkiezingscommissie zal met de betreffende ouder daarover contact opnemen. Voor
de verkiezingscommissie stellen zich Bert Heijnens, Leo Reijnen en Jack Steinbusch
beschikbaar.

6. Reglement MR en GMR.
•

7.

Bert Heijnens deelt mee dat een commissie bezig is met de voorbereiding van een
nieuw reglement voor beide overlegorganen. Een nieuw medezeggenschapsstatuut
en een aanpassing van het medezeggenschapsreglement moesten eigenlijk al op 1
september klaar zijn. Ongeveer driekwart van de schoolbesturen in Nederland heeft
op dit moment zijn zaken in orde.

Mededelingen uit de GMR.
•

•
•

•

In het kader van een terugtredende inspectie moet het bestuur zelf meer gaan doen
aan kwaliteitsbeleid. Het bestuur moet zelf meer gaan controleren en cijfermateriaal
aanleveren voor de inspectie. Alleen "slechte" scholen zullen nog door de inspectie
worden bezocht. Luc Wiertz stelt dat door dit beleid de betere scholen geen impuls
meer krijgen om (nog) beter te presteren en te vernieuwen.
De huisvesting van het United World College is nog steeds niet rond. Misschien komt
er een jaar uitstel.
Er zijn plannen om de salarisadministratie bij de servicepunten weg te halen en weer
te centraliseren in Sittard. Het zou goed zijn als de mr aan het C.v.B. duidelijk zou
maken dat het servicepunt goed functioneert en dat een verandering niet noodzakelijk
is of in ieder geval informeert naar de noodzaak van eventuele veranderingen.
Het is zo goed als zeker dat er een voorstel komt om te fuseren met SOML.

8. Zorgplan 2007-2008 Samenwerkingsverband VO Maastricht en omgeving.
•

•

•
•

Wat opvalt is dat het zorgplan alleen lijkt te gaan over procedures en dat de leerling
waar het om gaat op de achtergrond staat. De bedoeling van het zorgplan is echter
om het doel en de organisatie van de zorg duidelijk te maken. Verder is het de
bedoeling om, indien mogelijk, van elkaars expertise gebruik te maken. Het mag
echter niet zo zijn dat dit een papieren tijger is en dat de voorstellen niet leiden tot
verbeteringen in de praktijk. Leerlingen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben.
De mr vindt dat in ieder geval, als aanvulling op dit zorgplan, meer gedetailleerd en
per school moet worden aangegeven hoe aan de voorstellen invulling moet worden
gegeven. Daarbij moet eventueel een tijdpad worden afgesproken. Caspar van Hilten
zegt toe dat de scholen de invulling van hun eigen zorgaanbod mogen gaan
aangeven.
Jean Gielissen maakt zich zorgen over het scholingstraject bij punt 11 op blz. 23.
De mr gaat akkoord met het zorgplan 2007-2008 van het Samenwerkingsverband
54.01 waar het Sint-Maartenscollege deel van uitmaakt.
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W.v.t.t.k.
•

Geen vragen en of opmerkingen.

10. Rondvraag.
•

•

•

•
•

Fivian Rossell vraagt hoe het kon dat leerlingen van het VMBO op de studiedag al om
11.30 uur thuis waren. Om deze studiedag te kunnen houden waren er op die dag
ingekorte lessen. Normaal gesproken zou er dus geen lesuitval zijn en zouden de
leerlingen pas om 12.30 uur uit zijn. Mogelijkerwijs zijn er door ziekte van docenten
lessen uitgevallen die op zo'n korte termijn niet meer vervangen konden worden.
Hilda Mertens vraagt of het inderdaad zo is dat leerlingen in de toetsweek 3 toetsen
per dag hebben. Op de mr-vergadering van 30 mei is het leerlingenstatuut op dit punt
aangepast en goedgekeurd onder voorbehoud dat er maar twee toetsen mogen
worden gegeven waarvoor geleerd moet worden. Verder is het niet zo dat de
leerlingen structureel drie toetsen per dag hebben. Vaak hebben ze, afhankelijk van
het profiel, maar twee toetsen op een dag en soms maar één of zelfs geen toets. Het
doel van deze aanpassing is, dat een dag met slechts twee toetsen niet meetelt als
een volledige onderwijsdag met het oog op de onderwijstijd.
Luc Wiertz informeert, met het oog op de informatieavond voor 5 HAVO, hoe we
omgaan met leerlingen die dit jaar zakken voor het eindexamen. Komt er voor deze
leerlingen (en ook voor de doubleurs in 5 VWO) één Maastrichtse bezemklas of wordt
dit per school of misschien per profiel geregeld ? We moeten de ouders duidelijk
kunnen aangeven wat er gebeurt. Caspar van Hilten antwoordt dat dit nu nog niet
duidelijk is en dat dit van het aantal leerlingen die het betreft afhangt. Wat we in ieder
geval kunnen meedelen is dat er voor deze leerlingen een regeling komt.
Ed van Berlo wijst op een aantal slordige fouten in het informatieboekje betreffende
de samenstelling van de mr.
Ed van Berlo stelt voor om de vergaderingen niet steeds op dezelfde dag te houden in
verband met verplichtingen die men op bepaalde avonden heeft.

11. Sluiting.
•

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

Notulist,
Jack Steinbusch
Secretaris mr

