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Notulen MR vergadering 19 februari 2008.
Aanwezig: Ed van Berlo, Ruud Demas, Jean Gielissen, Esther van der Heijden, Bert Heijnens,
Caspar van Hilten, Ariane van den Hof, Mary-Jane Lommers, Hilda Mertens, Leo Reijnen,
Cathelijn Reutelingsperger, Fivian Rossell, Jack Steinbusch, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Sonja Szustka.
Afwezig zonder kennisgeving: Wilma van Schaik.
1.

Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de nieuwe MR-leden
Ariane van den Hof en Ruud Demas.

2.

Notulen 19 november 2007.
Een aantal punten waarvan bij de vergadering van 19 november was afgesproken dat ze op de
agenda van de eerstvolgende vergadering zouden worden opgevoerd, staan niet op de agenda.
Het betreft de regeling ouderbijdragen voor het komend schooljaar, de plannen voor ICT
Maastricht breed en een gedetailleerd financieel overzicht van het Apple-project.
Deze punten komen in de volgende MR-vergadering alsnog aan de orde.
Bij agendapunt 2 - punt 2: Bert Heijnens deelt mee, dat de brief van de MR aan het College van
Bestuur om de mening van de MR met betrekking tot een tijdelijke invoering van een
bovenschoolse directiestructuur voor de LVO-scholen in Maastricht en Gronsveld kenbaar te
maken is verstuurd. Inmiddels heeft het College van Bestuur ook gereageerd:
1. Het besluit van 10 mei 2007 zal in verschillende deelbesluiten uiteen worden gelegd en
vervolgens per onderdeel, hetzij aan de GMR, hetzij aan de afzonderlijke MR'en worden
voorgelegd. Deze deelbesluiten zijn in voorbereiding en zullen zo spoedig mogelijk aan de
betreffende medezeggenschapsorganen ter instemming of advies worden voorgelegd.
2. Omdat per 1 augustus 2007 een verdergaande samenwerking tussen en versteviging van het
management van de betrokken scholen te Maastricht en Gronsveld noodzakelijk was heeft het
College - op grond van het bepaalde in de statuten - in juli 2007 besloten tot vaststelling van een
bovenschoolse managementstructuur voor de LVO-scholen te Maastricht en Gronsveld. Op
basis van dit besluit zijn bevoegdheden van de schoolleiders van de afzonderlijke scholen thans
reeds bij de bovenschoolse directie neergelegd. De voorgenomen besluiten zullen, houdende
een definitieve regeling van de bovenschoolse managementstructuur, zo spoedig mogelijk aan
de betreffende medezeggenschapsorganen worden voorgelegd (zie punt 1).
3. Het College deelt mee dat het niet voornemens is over te gaan tot de vorming van één
scholengemeenschap in Maastricht.
Bij agendapunt 2 - punt 8: Bert Heijnens deelt mee dat personeelsleden uit het zorgteam zich
bezorgd maken over wat er met hen en om hun heen gebeurt. Bij het VMBO zijn mensen uit de
organisatie geplukt en komen niet meer voor in het formatieplan van onze school.
Caspar van Hilten antwoordt dat er binnen het zorgteam aan het begin van dit schooljaar al
overformatie aanwezig was. Per 1 augustus 2007 had dit ook voor het zorgteam in de formatie
verwerkt moeten worden. Dat is nu met terugwerkende kracht gebeurd. Een aantal van deze
mensen werkt nu bovenschools, waarbij er naar gestreefd wordt om ze zoveel mogelijk op niet
meer dan twee scholen in te zetten.
Verder was afgesproken dat het zorgteam op papier zou mogen zetten hoe zij de zorg op onze
school het liefst zouden willen invullen. Die punten zouden dan op een bijeenkomst met de
directie worden besproken. Die bijeenkomst is nog niet geweest.
Caspar van Hilten antwoordt dat de plannen van het zorgteam wel aan financiële grenzen
gebonden zijn. De zorg moet worden afgestemd op de omvang van de scholen en meer zorg
zou ten kopste gaan van de OP en/of OOP formatie.
Volgens Luc Wiertz moet in een nieuw zorgplan wel duidelijk per school worden aangegeven
hoeveel geld beschikbaar is en wat er met dit geld aan zorg geboden wordt.
Ed van Berlo merkt bij dit punt nog op dat bij het VMBO een schrikbarende stijging van het
aantal dyslexiegevallen te constateren valt en dat er onvoldoende faciliteiten hiervoor aanwezig
zijn.
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Mededelingen.
Caspar van Hilten deelt mee dat hij denkt dat het met de regelgeving over de onderwijstijd de
goede richting uit lijkt te gaan. Mogelijkerwijs komt er een verlaging van het aantal uren en
worden er geen boetes opgelegd zolang de scholen meer dan 890 uur onderwijstijd aanbieden.
Verder deelt hij mee dat dhr. van Hoof, voorzitter van het College van Bestuur, achter de
schermen nuttig werk heeft verricht bij het ministerie.
Op 18 februari is in een persbericht bekend gemaakt dat de besturenfusie tussen LVO en SOML
niet doorgaat. Als mogelijke oorzaak wordt genoemd dat de achterban van de SOML-scholen
niet akkoord gaat.
De verbouwing heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen. Dit is voornamelijk te wijten aan het
oude gebouw waar men toch veel onverwachte dingen tegenkomt en het ontbreken van de juiste
tekeningen van verbouwingen die vroeger in eigen beheer en door eigen personeel zijn
uitgevoerd.
Caspar van Hilten is desondanks optimistisch over het verloop van de open dag. Hij denkt dat er
voldoende gereed is om de toekomstige leerlingen en hun ouders een goed beeld van de
vernieuwingen te geven. De steiger is dan weg. Het souterrain met de nieuwe achteringangen is
dan klaar. De kluisjes zijn weg uit de benedengang. De B-vleugel is zo goed als klaar. Alleen de
hoofdingang wordt pas na de open dag vernieuwd.
Luc Wiertz en Jack Steinbusch geven naar aanleiding hiervan aan dat zij vinden dat er toch
grove inschattingsfouten zijn gemaakt bij de planning van de verbouwing. Er is bij de uitvoering
van de verbouwing, met name de gevel, veel meer en veel langer overlast geweest dan men
vooraf had aangekondigd. Zowel docenten als leerlingen hebben hier veel last van gehad en de
kwaliteit van de lessen heeft er duidelijk onder geleden. Het is aan de welwillendheid en het
incasseringsvermogen van de docenten en leerlingen te danken dat alles nog redelijk soepel
verlopen is.
Daarbij is ook de informatieverstrekking naar met name de leerlingen onvoldoende geweest.
Er zal dan ook een goede evaluatie van het bouwproces moeten plaatsvinden zo gauw alles
achter de rug is.

4.

Mededelingen GMR.
Het college van Bestuur wenst te komen met een regeling over omgaan met internet door
personeel. Er komt een gedragscode internetfaciliteiten waarin wordt aangegeven dat
personeelsleden kunnen worden gecontroleerd wat betreft hun internetgebruik op de werkvloer.
De GMR is hiermee in principe akkoord, mits de werknemer wordt ingelicht over het waarom van
de controle en wat er gecontroleerd is.
Ed van Berlo ziet niet goed hoe dat moet gebeuren en wie dat dan moet gaan uitvoeren.
Bert Heijnens deelt verder mee dat er een commissie in het leven is geroepen, samengesteld uit
leden van de GMR (waaronder hijzelf), de voorzitter van het College van Bestuur, enkele
schoolleiders en afgevaardigden van het bestuursbureau in Sittard, die de OP-functies nog eens
tegen het licht gaat houden.

5.

Verkiezingen.
Jack Steinbusch geeft namens de verkiezingscommissie een korte toelichting op het verloop van
de verkiezingen.
Bij de eerste ronde kandidaatstelling voor één vacature in de subgeleding ouders/leerlingen voor
de locatie HAVO-VWO en twee vacatures in de subgeleding ouders/leerlingen voor de locatie
VMBO heeft zich een ouder kandidaat gesteld voor de locatie VMBO, de heer Ruud Demas.
Omdat er niet meer kandidaten waren dan vacatures voor de betreffende subgeleding wordt de
gestelde kandidaat geacht te zijn gekozen.
Bij de tweede ronde kandidaatstelling heeft zich niemand kandidaat gesteld voor de twee
overgebleven vacatures voor beide locaties. De vacature in de subgeleding ouders/leerlingen
voor de locatie HAVO/VWO mag volgens artikel 15 van het medezeggenschapsreglement bij
tussentijdse verkiezingen ook worden vervuld door een kandidaat die bij de vorige verkiezingen
niet is gekozen. De betreffende leerling, Ariane van den Hof, heeft deze verkiezing aanvaard.
De tweede vacature voor de locatie VMBO blijft onvervuld.
Bert Heijnens heet de nieuwe MR-leden nogmaals van harte welkom en beiden stellen zich kort
voor.
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Reglement MR ter advisering aan het College van Bestuur.
Bert Heijnens en Jack Steinbusch zijn 18 december naar een bijeenkomst van afgevaardigden
van de MR'en van LVO-scholen geweest om het door het College van Bestuur voorgestelde
MR-reglement te bespreken en eventueel te komen tot een aantal gezamenlijke voorstellen.
De vergadering was opiniërend en niet beslissend. Een MR is autonoom in zijn uiteindelijke
reactie op het voorstel van het College van Bestuur. Het is misschien wel goed om rekening te
houden met de uiteindelijke gezamenlijke voorstellen en deze aan te vullen met de voorstellen
tot wijziging die door ons in de MR-vergadering van 19 november zijn gedaan.
Bert Heijnens stelt voor dat hij samen met Jack Steinbusch een conceptvoorstel maakt dat aan
de MR ter goedkeuring wordt voorgelegd.

7.

Doubleren in 5 atheneum en 5 gymnasium.
Luc Wiertz deelt mee dat hij (vrijblijvend) een document heeft ontvangen van een expertgroep
HAVO/VWO bestaande uit de sectordirecteuren van de bovenbouw van de Gemeenschap van
Scholen in Maastricht, waarin een advies wordt gegeven over hoe om te gaan met leerlingen die
in de 'oude' tweede fase gaan zakken of doubleren. Daarin wordt onder meer gesteld dat de
leerlingen van 5 HAVO die dit jaar zakken hun diploma alsnog kunnen proberen te halen in het
VAVO. Er zou dus geen sprake zijn van een bezemklas Maastricht breed voor deze leerlingen.
Dit is volgens Luc niet in overeenstemming met hoe wij daar over denken. Een leerling die wij 5
of 6 jaar in huis hebben gehad, moet van ons de mogelijkheid krijgen om een diploma te halen.
Leerlingen die in 5 VWO blijven zitten kunnen met enig maatwerk misschien overstappen naar
de 'nieuwe' tweede fase.
Caspar van Hilten antwoordt dat het bedoelde document en het daarin gegeven advies geen
enkele formele status heeft en daarom op dit moment ook niet ter discussie kan staan. Hij zal de
adviesgroep vragen om met een concreet voorstel te komen dat aan de MR zal worden
voorgelegd.
Luc zal onderzoeken of het voor leerlingen van 5 VWO mogelijk is om in de nieuwe tweede fase
zonder al te veel problemen te doubleren.

8.

Groepsgrootte bovenbouw.
Vorig jaar is naar aanleiding van de geplande groepsgrootte in het financieel jaaroverzicht
gevraagd om eens te kijken of dit in dit schooljaar ook wel gerealiseerd kon worden.
Luc Wiertz constateert dat we niet fors boven de toen geplande groepsgrootte zitten en geeft
aan dat dit ook eens een keer een compliment verdient.
Wel wijst hij erop dat we ernaar moeten streven om niet altijd dezelfde vakken met grote
groepen/klassen op te schepen.

9.

Profilering onderbouw HAVO - Atheneum - Gymnasium en aanpassing lessentabel.
Caspar van Hilten geeft een korte toelichting op dit punt. Uit de commissie rendementen is een
voorstel gekomen om de verschillende afdelingen van onze school een duidelijk herkenbaar
profiel mee te geven. Dit zou op termijn voor elke afdeling meer leerlingen moeten trekken.
Naast het feit of een Beta-school zich nu net met meer talen en/of met meer onderwijs in de
talen moet gaan bezighouden, spitst de discussie zich vooral toe op het afschaffen van
Informatiekunde / Informatica in de brugklas van alle afdelingen. De commissie is van mening
dat de basisvaardigheden op ICT-gebied, voor zover die niet al bij de leerlingen aanwezig zijn,
ook binnen bepaalde vakken kunnen worden aangebracht (b.v. gebruik van Word bij het vak
Nederlands). Ruud Demas, vanuit zijn ervaring op ICT-gebied bezien, is het daar niet helemaal
mee eens. Hij pleit net voor een algemene vorming van de leerlingen binnen een apart vak,
waarna de leerlingen het geleerde natuurlijk wel regelmatig in andere vakken moeten toepassen
wil het geleerde niet verloren gaan. Een punt van kritiek op het voorstel is verder dat er binnen
de vakken misschien niet voldoende tijd is om basisvaardigheden aan te leren. Verder zijn de
docenten die het vak informatiekunde in hun vaklessen moeten gaan geven vooraf daarover niet
gehoord.
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De MR vraagt zich na de discussie over de wijzigingen in de lessentabel en de daarvoor
gebruikte argumenten dan ook af of er voldoende draagvlak is voor het voorstel onder het
personeel. Na stemming om tot een advies te komen blijkt dat een meerderheid van de MR zich
onthoudt van stemming (4 stemmen voor en 9 onthoudingen) omdat men vindt dat men niet
goed kan oordelen zonder het personeel gehoord te hebben.
Besloten wordt om het advies uit te stellen tot na de Algemene Vergadering op donderdag
21 februari. Jack Steinbusch zal een verslag van de uitkomst van deze vergadering naar alle
MR-leden mailen en op basis daarvan kunnen de MR-leden zich alsnog een mening vormen en
een advies uitbrengen.
10.

Wat verder ter tafel komt.
Bert Heijnens deelt mee dat de bijeenkomst van de voorzitters van de MR'en met de directieraad
van de Gemeenschap van Scholen Maastricht niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege ziekte
van een aantal mensen. De voorzitters van de MR'en hebben echter wel vooroverleg gehad.
Daarbij is met name het plan om te komen tot een HAVO/TL school in Maastricht aan de orde
geweest. Op basis van dit overleg is een brief opgesteld en verstuurd aan de centrale directies
van de afzonderlijke scholen waarin wordt gesteld dat de MR'en betrokken wensen te worden bij
het tot stand komen van zo'n plan en dat dit niet zomaar eenzijdig kan worden opgelegd.
Mary-Jane Lommers vraagt of er overblijfvoorzieningen kunnen worden getroffen op de locatie
Theresiaschool. Het is daar weliswaar prettig lesgeven, maar er zijn klassen die daar de hele
dag les hebben en die in de pauze nergens naartoe kunnen. Dus gaan ze maar naar AH of terug
naar de Noormannensingel waarbij ze twee keer de A2 over moeten steken.
Caspar van Hilten zegt toe daar voor te zorgen.
Caspar van Hilten deelt mee dat er plannen zijn om te komen tot een centraal servicepunt /
informatiepunt waar zowel leerlingen als docenten met al hun vragen terechtkunnen. Nu is dat
vaak te versnipperd en weet men niet voor wat men naar wie toe moet.
Bert Heijnens vraagt zich af of daardoor nieuwe functies zullen ontstaan en wie die gaat
uitvoeren.
Luc Wiertz wil weten op welke termijn welke taken door dit informatiepunt zullen worden
overgenomen.
Caspar van Hilten geeft aan dat op korte termijn, naast het dagrooster, voorlopig alleen het
toetsrooster zal worden verzorgd.

11.

Rondvraag.
Ed van Berlo vraagt waarom de skireis voor het VMBO op lesdagen plaatsvindt. Daarnaast vindt
hij het een probleem dat de schoolexamenweek voor de examenkandidaten die met die skireis
meegaan zo dicht op die reis volgt. De skireis zou op een ander moment gepland kunnen
worden of de examenkandidaten zouden van de reis moeten worden uitgesloten of op zijn minst
een advies moeten krijgen dat ze beter niet mee kunnen gaan.
Hilda Mertens vraagt of er informatie is over risicopreventie. Is er een pestprotocol ? Wat is het
beleid van school aangaande drugsgebruik en wapenbezit.
Caspar van Hilten antwoordt dat daar op dit moment geen alomvattend plan voor bestaat.
Zogauw de verbouwing klaar is zullen alle bestaande documenten bij elkaar worden gebracht
om te komen tot een risico-inventarisatie en zal dit punt worden geagendeerd.
De volgende MR / PMR-vergadering is gepland op 20 maart. Dit is echter Witte Donderdag
en sommige MR-leden geven aan dan niet te kunnen. Het voorstel is om deze vergadering
een week te verplaatsen naar woensdag 26 maart.

12.

Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering.
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