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Notulen MR vergadering 26 maart 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, Cathelijn Reutelingsperger,
Fivian Rossell, Wilma van Schaik, Sonja Szustka, Jack Steinbusch, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Hilda Mertens.
Afwezig zonder kennisgeving: Leo Reijnen.
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Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
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Notulen MR-vergadering 19 februari 2008
De notulen van de MR-vergadering van 19 februari 2008 worden zonder opmerkingen
vastgesteld.
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Mededelingen
Bert Heijnens vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de brief die hij
heeft opgesteld m.b.t. onze voorstellen aan het College van Bestuur over aanpassingen in het
nieuwe MR-reglement. Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. De brief zal voor 31 maart door
de secretaris aan het College van Bestuur worden verzonden.
Bert Heijnens deelt verder mee dat er nog een bijeenkomst zal zijn van het College van Bestuur
met vertegenwoordigers van alle MRen over de voorstellen tot wijziging van het nieuwe
MR-reglement.
Caspar van Hilten deelt mee dat Ron Bonekamp is benoemd tot lid van het College van Bestuur
van de stichting LVO.
Caspar van Hilten geeft voorts een overzicht van de voorlopige aanmeldingen voor de drie
Maastrichtse VMBO/Havo/VWO-scholen.
• Sint-Maartenscollege - 285 Havo/VWO en 160 VMBO
• Porta Mosana college - 300 Havo/VWO en 130 VMBO
• Bonnefantencollege - 120 Havo/VWO en 130 VMBO
Het aantal aanmeldingen voor onze school valt niet tegen gezien de krimp in het totale aantal
leerlingen in Maastricht en omgeving. Voor het Sint-Maartenscollege zal dan ook niet gereguleerd
hoeven te worden.
Er is wel sprake van een duidelijke teruggang in het aantal VMBO aanmeldingen in heel
Maastricht.

4

Caspar van Hilten doet verder nog enkele mededelingen over de verbouwing.
• De verbouwing ligt nog steeds redelijk op schema.
• De Beta-vleugel zal binnenkort worden afgerond.
• Er wordt gestart aan de verbouwing van de hoofdingang. Dat betekent dat iedereen
gebruik zal moeten maken van de ingang(en) op plein noord en plein zuid.
• Jack Steinbusch merkt op dat de kluisjes wel erg ongelukkig staan opgesteld. Ze staan
zowat pal voor een van de nieuwe ingangen en er is weinig ruimte tussen de kluisjes,
zodat het waarschijnlijk dringen wordt. Verder vraagt hij zich af waarom er niets is gedaan
aan de vloer in de ruimte waar de kluisjes staan. Sommige kluisjes staan wel erg scheef.
• Caspar van Hilten antwoordt dat de kluisjes op termijn anders zullen worden opgesteld. Er
moet dan wel ruimte moeten worden gevonden om een aantal kluisjes op een andere plek
te zetten. Naar de vloer zal worden gekeken.
• Jack Steinbusch vraagt voorts wat er nog gaat gebeuren in de benedengang, of ook daar
een nieuw plafond komt ? Caspar van Hilten antwoordt dat alleen de kozijnen vernieuwd
worden.
• Mary-Jane Lommers vraagt of de zonwering centraal geregeld wordt ? Zij heeft nu het
idee dat er geen peil op te trekken is wanneer en hoeveel de zonwering omlaag gaat.
Ouderbijdragen
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Op dit moment zijn de stukken voor dit agendapunt nog niet beschikbaar. Dit onderwerp zal op
een volgende vergadering geagendeerd worden.
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ICT Maastricht-breed.
De bij dit punt benodigde stukken zijn zo goed als gereed. Bij de volgende MR-vergadering zal dit
onderwerp worden geagendeerd.
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Financieel overzicht Apple-project
In totaal zijn tot nu toe de volgende bedragen besteed:
• Netwerk / onzichtbare structuur € 61.000
• Airports en overige zichtbare structuur € 68.000
• Laptops voor personeel € 110.000 (waarvan € 75.000 in 2008)
• Netwerk Theresiaschool € 39.000
Luc Wiertz merkt op dat de personele lasten voor het Apple-project in het overzicht ontbreken.
Caspar van Hilten geeft aan dat er inderdaad ongeveer één FTE, ofwel € 35.000, vanuit ICT aan
het Apple -project wordt besteed.
Ed van Berlo vraagt over welke periode de laptops voor het personeel worden afgeschreven.
Caspar van Hilten antwoordt dat ze in 4 jaar worden afgeschreven en dat dit een normale termijn
is voor afschrijving van laptops.
Bert Heijnens vraagt naar de terugkerende kosten voor dit project. Caspar van Hilten antwoordt
dat deze vrijwel nihil zijn.
Verder is Bert Heijnens ter ore gekomen dat het Apple-project nog niet echt goed loopt. Wie of wat
is daarvoor verantwoordelijk ?
Caspar van Hilten antwoordt dat op de eerste plaats, gezien de omvang van het project, de
voorbereidingstijd veel te kort is geweest. Daarvoor is nu met de diverse secties afgesproken dat
ze met hun eigen plannen kunnen komen, waarin ze aangeven wat ze willen en op welke termijn
ze dat willen implementeren. Dat mag dan best een termijn van 3 tot 4 jaar zijn. Verder is er
sprake van een ondercapaciteit van het draadloze netwerk, waardoor herhaaldelijk problemen
optreden als teveel leerlingen tegelijk met de laptop aan de slag gaan. De leverancier heeft in
deze een inschattingsfout gemaakt en zal dat moeten herstellen.
Luc Wiertz vraagt of de investering van € 39.000 voor de Theresiaschool niet aan de hoge kant is.
Caspar van Hilten antwoordt dat dit bedrag niet te hoog is voor 12 lokalen, zeker gezien het feit
dat we de Theresiaschool nog een behoorlijk aantal jaren in gebruik zullen hebben en dat de
basisschool die het gebouw daarna weer overneemt ook een deel van deze kosten draagt.
Ruud Demas vraagt hoe de verhouding is tussen het aantal computers in gebruik in school en het
aantal ICT-personeelsleden. Caspar van Hilten antwoordt dat er 4 personeelsleden zijn die zich
enkel en alleen met ICT bezighouden. Ruud Demas vindt dit, in vergelijking met de gemeente, erg
weinig.
Caspar van Hilten geeft aan dat er helaas niet meer bekostigd wordt. Als we meer personeel op
ICT willen hebben, gaat dit ten koste van het overige personeel.
Ruud Demas vraagt zich verder af waarom het VMBO geen Apple-project heeft.
Caspar van Hilten antwoortd dat dit deels ligt aan het feit dat deze leerlingen maar kort op school
zitten en de afschrijving per jaar wel erg hoog zou worden. Daarnaast is bij het VMBO
geïnvesteerd in het techniekplein.
Luc Wiertz vraagt of er extra geld beschikbaar komt voor scholing in verband met het Appleproject of dat dit ten koste gaat van andere scholing ?
Caspar van Hilten antwoordt dat er geen extra geld komt.
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Financiële realisatie over 2007
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Caspar van Hilten merkt vooraf op dat hij vindt dat, nu alles is opgeschreven, er sprake is van
meer transparantie. Verder vindt hij het positief dat onder de streep de realisatie dicht bij de
verwachting is gebleven.
Opmerkingen realisatie Sint-Maartenscollege totaal:
• Ed van Berlo wijst op de nogal grote verschillen tussen de prognose en de realisatie bij de
posten - Overige personele baten OCen W - en - Overige directe personele lasten - in het
uitputtingsoverzicht op hoofdlijnen. Hij vraagt zich af waarom dat niet beter ingeschat kan
worden. Caspar van Hilten antwoordt dat lopende het jaar het ministerie fondsen en
subsidies toekent, hetgeen leidt tot extra inkomsten en uitgaven die niet te voorzien
waren. Luc Wiertz merkt op dat dit op de volgende bladzijden, waar deze posten in de
toelichting op het uitputtingsoverzicht gespecificeerd worden, wordt toegelicht. Caspar van
Hilten vult nog aan dat gelden die binnenkomen zo snel en zo goed mogelijk worden
ingezet.
• Ook bij de post - Eigen taken - is het verschil behoorlijk groot. Caspar van Hilten
antwoordt hierop dat in het verleden vaak "raar geboekhoud" is. Bij deze realisatie is
geprobeerd dit nu consequent goed te doen. Dit verschil komt overigens voor een
belangrijk deel voor rekening van de locatie Noormannensingel (ca. € 300.000). Zie ook
de analyse op blz. 8 van de toelichting op het uitputtingsoverzicht.
• Bert Heijnens vraagt of de post - Arbeidsmarktknelpunten - (blz. 1 toelichting) niet bedoeld
is om verschuivingen in LB-, LC-, en LD-functies te bekostigen, terwijl dit geld nu in de
grote pot personeel terechtkomt.
• Bert Heijnens vraagt verder waar de post - Uitkering loonschade Loyalis - vandaan komt.
Caspar van Hilten antwoordt dat dit een uitkering is voor vervanging van een medewerker
die door een ongeval niet kon werken via de verzekering van de veroorzakers van het
ongeval.
• Op de vraag naar het verschil bij de post - Loonkosten directie - (blz. 3 toelichting)
antwoordt Caspar van Hilten dat de stijging is voor rekening komt van de locatie
Noormannensingel. Bij de berekening van de loonkosten van de unitleiders zijn meer uren
toegekend aan hun managementtaak. Daardoor zorgen zij echter ook voor minder kosten
als het gaat om hun onderwijstaak.
• Bert Heijnens merkt op dat de post - Bijdrage Bureau LVO - een behoorlijke stijging laat
zien. Daarnaast is ook de post - Bijdragen Bureau materieel - behoorlijk toegenomen. Is
dit niet dubbelop ? Caspar van Hilten heeft geen verklaring voor de toename van de
Bijdrage Bureau LVO.
• De post - Kosten fpu-regeling - (blz. 3 toelichting) valt veel hoger uit dan begroot. In de
toelichting staat dat bij het samenstellen van de begroting niet was te voorzien dat meer
personen van de geboden gelegenheid om vervroegd met FPU te gaan gebruik zouden
maken. Caspar van Hilten voegt nog toe dat deze kosten meevallen vergeleken met de
besparingen op personeel in de komende jaren.
• Vervolgens wordt gevraagd waarom de post - Managementondersteuning - zo hoog
uitvalt terwijl hiervoor niets was begroot. Heeft het bureau in Sittard de eventueel
gewenste expertise niet ? Caspar van Hilten antwoordt dat dit nu inderdaad soms nog niet
het geval is, maar dat dit in de toekomst wel de bedoeling is. Bovendien is het bedrag
volgens hem niet zo hoog gezien de hoge kosten die het inhuren van externe expertise
met zich meebrengt.
• Ook de dienstreizen vallen behoorlijk hoger uit dan begroot. Caspar van Hilten beaamt dit,
maar geeft aan dat de school niet moeilijk doet indien de noodzaak van dienstreizen kan
worden aangetoond.
• Op bladzijde 6 van de toelichting valt de post - Afschrijvingen - bijna 20% hoger uit dan
begroot. Jean Gielissen vraagt hoe dat kan, afschrijvingen kunnen toch tamelijk
nauwkeurig begroot worden ? Caspar van Hilten antwoordt dat in de realisatie 2007 de
afschrijvingen voor het techniekplein, de personeelslaptops en de netwerken al
meegenomen zijn.
• De post - Water - valt zo hoog uit vanwege waterschade als gevolg van een gesprongen
leiding in het noodgebouw aan de Noormannensingel.
• De post - Verzekering overig - komt voor rekening van de verzekering van de laptops.
• Bij de posten - Beroepskeuzebegeleiding leerlingen - en - begeleidingskosten leerlingen zijn de verschillen tussen de begroting en de realisatie wel erg groot. Caspar van Hilten
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zal nagaan waarom bij beroepskeuzebegeleiding zoveel begroot was en maar een luttel
bedrag gerealiseerd is. Luc Wiertz wil in ieder geval weten met welke intentie dit bedrag
op de begroting stond. De hoger uitgevallen begeleidingskosten leerlingen worden in de
analyse uitgelegd. De scholen binnen het SWV nemen samen een bedrag van € 100.000
voor hun rekening inzake schoolmaatschappelijk werk door bureau jeugdzorg Maastricht.
Deze bijdrage was niet begroot.
Fivian Wevers vraagt waaraan het geld bij de post - Kosten open dagen - wordt
uitgegeven. Caspar van Hilten antwoordt dat dit een optelsom is van vele kleinere
uitgaven, zoals poetsen, drukwerk, T-shirts, catering, enzovoort.
Op de vraag waardoor de ouderbijdragen maar voor 32% zijn gerealiseerd antwoordt
Caspar van Hilten dat deze bij de realisatie voor een groot deel bij verstrekkingen zijn
geboekt.
Bij de post - Overige opbrengsten eigen middelen - is een deel van het bedrag verkeerd
geboekt (had bij excursieopbrengsten moeten staan) en is een deel van de opbrengsten
te laag begroot.

Opmerkingen realisatie locatie Noormannensingel:
• Mary-Jane Lommers vraagt waarom deze locatie bij de post - Personeel - in de realisatie
zoveel overhoudt ? Natuurlijk gaat een deel van het geld naar de post - Materieel - , maar
dan houden we nog een bedrag van ca. € 300.000 over dat niet wordt gebruikt voor
personeel. Bovendien kunnen we ook besparen op materieel en het geld uitgeven aan
personeel. Caspar van Hilten antwoordt hierop dat we voorzichtig moeten begroten,
omdat er maar weinig hoeft mis te gaan om in de min terecht te komen.
Opmerkingen realisatie locatie Bemelerweg:
• Opvallend is dat bij de post - Lesmateriaal, leer- en hulpmiddelen - slechts 1% van de
begroting wordt gerealiseerd. Volgens Caspar van Hilten is deze post in de realisatie bij
inkomsten en uitgaven ouders geboekt.
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Benchmark Maastricht
Dit agendapunt is besproken en niet genotuleerd.
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Leerlingenregulering Maastricht - Gronsveld
Gezien het aantal aanmeldingen voor het Sint-Maartenscollege zal er volgens Caspar van Hilten
voor onze school geen leerlingenregulering nodig zijn.
Bert Heijnens merkt op dat we vorig jaar in de MR afspraken hebben gemaakt over de
klachtenprocedure met betrekking tot de leerlingenregulering. Hij vraagt of deze afspraken nl. - dat
de ouders na de vergadering van de plaatsingscommissie zo snel mogelijk bericht krijgen om tijdig
te kunnen reageren - en - dat in extreme situaties eerst overleg zal plaatsvinden tussen de MR en
de directie, nu nog gelden ? Caspar van Hilten zegt toe dat deze afspraken blijven gelden.

10 Brief CD over HAVO/TL
Bert Heijnens spreekt zijn waardering uit over de inhoud van de brief van de CD aan de MR over
deze kwestie.
Wel wil hij nog kwijt dat mevr. J. Lamoré bij de bijeenkomst van de MR-en van de Maastrichtse
scholen naar de reden om de pilot uit te stellen, aangaf dat de reactie van de Heuvellandscholen
van doorslaggevende betekenis was geweest en niet de brieven van de MR-en, en dat hij daarin
zeer teleurgesteld is. De reacties van de MR-en waren dus niet van belang.
Mary-Jane Lommers geeft nog te kennen dat zij het jammer vindt dat het VMBO niet de kans
heeft gekregen om te laten zien dat men een goede TL-opleiding kan verzorgen die aansluiting
geeft op het HAVO, terwijl daar toch afspraken over waren gemaakt t.a.v. lessentabel en vakken.
11 Mededelingen GMR
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Bert Heijnens deelt mee dat er een nieuwe commissie functiewaardering in het leven wordt
geroepen, bestaande uit 3 GMR-leden en het C. v. B., die zich zal buigen over de inhoud van een
aantal functies in het functiewaarderingssysteem.
Met betrekking tot het nieuwe MR-reglement deelt Bert Heijnens mee dat op 31 maart de reacties
van alle MR-en bij het C. v. B. binnen moeten zijn. Daarna zal er een nieuwe bijeenkomst worden
belegd met afgevaardigden van alle MR-en om definitieve afspraken te maken.
Verder merkt Bert Heijnens op dat de reden voor het niet doorgaan van de fusie tussen LVO en
SOML niet, zoals werd gesuggereerd, het ontbreken van draagvlak bij de SOML-scholen was,
maar een duidelijke achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden bij een fusie met LVO.
12 W.v.t.t.k.
Fivian Wevers merkt op dat zij van de mentor van haar zoon/dochter te horen kreeg dat er over
het afgelopen kwartaal geen officieel rapport zou komen omdat er te weinig punten zouden zijn in
3 of 4 vakken. De reden was dat er in de betreffende vakken een aantal weken geen les was
gegeven vanwege ziekte van de docent die al die vakken geeft. Nu moeten er ineens veel toetsen
in een korte periode worden gegeven om dit in te halen.
Desbetreffend stelt zij de volgende vragen:
• Is het niet vervangen van deze lessen een financiële kwestie ?
• Zijn de lessen niet vervangen omdat er geen vervanger te vinden was ?
• Waarom is in dat geval de lesuitval niet gelijkmatig over alle klassen verdeeld ?
Caspar van Hilten antwoordt dat het geen financiële kwestie is, maar dat er zowel binnen school
als daarbuiten heel moeilijk vervangers te vinden zijn voor zo weinig lessen over zo'n korte
periode. Het verdelen van de lesuitval over meerdere groepen is volgens hem gedeeltelijk wel
gebeurd, maar roostertechnische problemen maken een volledige gelijkschakeling van klassen
niet altijd mogelijk. In de toekomst moet een vervangerspool dit probleem kunnen oplossen.
13 Rondvraag
Luc Wiertz merkt op dat een school met een Katholieke identiteit geen toetsen moet plannen op
Goede Vrijdag. Hoewel dit niet de reden is om dit niet te doen, ouders / leerlingen zouden in
principe zelfs kunnen weigeren om op die dag een toets te maken.
Verder merkt Luc Wiertz op dat het streven moet zijn om geen onbevoegden of te laag bevoegden
les te laten geven in de bovenbouw. Hij zou daarvan voor het Sint-Maartenscollege graag een
inventarisatie zien.
Fivian Wevers vraagt of het streng toezien van de leerplichtambtenaar op het lesverzuim niet erg
in strijd is met het toch vrij vaak naar huis sturen van leerlingen.
Caspar van Hilten geeft toe dat dit natuurlijk zo is, maar dat de scholen ook niet de middelen
hebben en krijgen om iets aan de lesuitval te doen.
Bert Heijnens deelt mee dat de meeste zittende MR-leden in januari 2006 geïnstalleerd zijn voor
een termijn van 2½ jaar. Aan het einde van dit schooljaar moeten de betreffende MR-leden zich
wel of niet herkiesbaar stellen.
14 Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.
Notulist: Jack Steinbusch

