Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 12 september 2017
Aanwezig: Tanja Dohmen, Bert Heijnens, Anton Keurentjes, Mary-Jane Lommers,
Johan Moes, Guy de Munck, Daniëlle Pekelharing, Trix Savelberg, John Vroemen,
Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: John Finders, Armand Gozé, Monique Vanbroeckhoven,
Twan Wijnants.
Voorbespreking vanaf 19:30 uur t/m 20:25 uur
1.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
Door de voorzitter:
-Dina Paris en Jules Geraerds hebben zich teruggetrokken als MR lid.
-Het declaratiesysteem voor de vergoeding aan niet-personeelsleden is
veranderd; declaraties worden nu digitaal aangeleverd.
-Oud-voorzitter van BFC Ariane Schut is geen voorzitter en MR lid meer; zij
heeft een deeltijdbaan geaccepteerd voor 1 jaar bij Stichting LVO en zal zich
bezighouden met ondersteuning en stroomlijning van de processen en
procedures rondom de medezeggenschap in het cluster Maastricht. Inmiddels
heeft zij de MR verzocht om mailadressen van MR leden door te sturen. De
MR spreekt de voorkeur uit om communicatie tussen CD en MR te laten
verlopen via de voorzitter of via het MR secretariaat.

3.

Verkiezingen stand van zaken
Op HAVO/VWO zijn er twee vacatures voor ouders/leerlingen; op het VMBO
zijn er 4 vacatures voor ouders/leerlingen. Inmiddels zijn er brieven per mail
verstuurd waarin ouders en leerlingen opgeroepen worden zich kandidaat te
stellen.

4.

Vergaderdata MR
De nieuwe MR vergaderdata worden vastgesteld.

5.

Schooljaarplan VMBO 2017-2018
Omdat er geen ouders van het VMBO aanwezig zijn, zal bespreking van het
Schooljaarplan even op zich laten wachten. Bovendien zal er een toelichting
gegeven worden met onderleggers ter verduidelijking. Bert Heijnens zal bij
agendapunt 10 al wel vragen kunnen stellen aan Johan Moes. Agendapunt 15
komt hiermee te vervallen.

6.

Schooljaarplan VHBO 2017-2018
Dit agendapunt komt te vervallen, daarmee ook agendapunten 11 en 16;
Twan Wijnants heeft aangegeven dat het schooljaarplan op BRIN-niveau zal
worden aangeleverd.
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7.

Financiële Bijsturingsmaatregelen (aangepaste versie)
-Tanja Dohmen is niet akkoord met de combinatieklassen in VWO onderbouw;
volgens haar is hier ook instemmingsbevoegdheid van toepassing en zou dit
punt dus losgekoppeld dienen te worden van de Bijsturingsmaatregelen waar
adviesbevoegdheid op van toepassing is. Luc Wiertz geeft aan dat er vroeger
altijd combinatieklassen zijn geweest en dat er dus geen sprake is van
gewijzigd beleid. Hierover ontspint zich een discussie.
Wel is het zo dat er in de combinatieklassen met verschillende lessentabellen
wordt gewerkt.
Op PMC zijn er géén combinatieklassen.
-Tanja Dohmen: KWT staat voor 3 uur n de lessentabel; in de praktijk werkt dit
niet en volgen leerlingen niet (allemaal) die drie lesuren. Per week moet er
ingeschreven worden voor een KWT-onderdeel, niet per periode zoals
aangegeven. Bij 15 inschrijvingen is de groep vol. Wie het eerst komt-wie het
eerst maalt. Er wordt géén verrijking aangeboden. Dus veel leerlingen volgen
géén KWT.
-Op de eerste pagina van het stuk wordt gesproken over 4 scenario’s, waarbij
scenario 4 het meest wenselijk wordt geacht. Dit is (nog) niet haalbaar, zodat
er met scenario 3 (“dakpanconstructie”) gewerkt wordt.

8.

Lessentabel VWO onderbouw
-Er zijn verschillende lessentabellen voor Atheneum en Gymnasium; dit
betekent dat er in de combinatieklassen met verschillende lessentabellen
wordt gewerkt. Dit is niet praktisch.
-Tanja Dohmen geeft aan het niet eens te zijn met eventuele stemming zonder
ouders/leerlingen, ook al is er het quorum om wél te stemmen.

Met directies vanaf 20:25 uur t/m 22:15 uur
9.

Notulen 4 juli 2017
p. 3, punt 13: Luc Wiertz: De nieuwe jaarplanning is ingevoerd, ook voor
HAVO/VHBO 3. Je kunt niet zomaar na besluitvorming zaken terugdraaien. Er
zal naar de CD toe gereageerd moeten worden.
p. 5, punt 16: John Vroemen: heeft het gesprek met leerlingen over het
leerlingstatuut plaatsgevonden? Antwoord: Ja, er komt een voorstel voor
aangepaste tekst.
p. 6, punt 18 2e alinea: John Vroemen: zijn de uren voor de sectie wiskunde in
H4 aangepast? Antwoord is niet bekend wegens afwezigheid van Twan
Wijnants.
p. 6, punt 18, 3e alinea: hebben collega’s inmiddels evaluatie van brugklas
VWO ontvangen? Antwoord: Ja.
Hiermee zijn de notulen goedgekeurd.

10.

Schooljaarplan VMBO 2017-2018
Johan Moes licht toe: Er zal een aangepaste versie komen met toelichting en
onderleggers om zaken te verduidelijken. Aan het stuk is verder niets
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veranderd. De beleidsmonitor heeft een matrix-format ontwikkeld ook voor het
Schooljaarplan, op termijn kan dit ook voor EOA ontwikkeld worden.
Bert Heijnens bij punt 3: Hoe wordt het proces van “versnellen en vertragen”
ingezet? Johan Moes: Een van de “Op-Maat” doelstellingen van LVO is dat er
geen leerling blijft zitten. Er zal verdieping, extra ondersteuning en verrijking
o.a. bij KWT plaatsvinden. Je gaat kijken wat er nodig is om “Op-Maat”
doelstellingen te bereiken; dit doen we vanaf de brugklas met inzet van
maatwerk-middelen. Zo werk je in een meerjarenplan aan indicatoren waar
zwak op gescoord wordt.
Bert Heijnens bij punt 3: hopelijk worden een aantal termen toegelicht, zoals :
“intiatiefase modulair onderwijs” en “ontwikkeling van uniform toets- en
normeringsbeleid”. Johan Moes: gevraagd is om aan te sluiten bij
ontwikkelingen op dat gebied binnen LVO. Guy de Munck licht toe: binnen het
HBO en WO is accreditatie gekoppeld aan toetssystematiek. Nu is het zo dat
vaardigheden op elke school anders worden getoetst. Er wordt gestreefd naar
uniformiteit; hiertoe wordt expertise opgebouwd en opleidingen aangeboden.
Digitalisering van toetsen is onderdeel daarvan.
Bert Heijnens bij punt 6: “Op 1 mei 2018….flexibele examinering”: Hoe
gebeurt dit? Johan Moes: Er zal komend jaar onderzoek plaatsvinden. Basis
en kader, ook kleinere praktijkvakken, worden digitaal geëxamineerd;
TL/HAVO niet. Leerlingen kunnen op een hoger niveau examen doen. Het
diploma is voor het laagste niveau. Bert Heijnens vraagt of het mogelijk is om
leerlingen tegemoet te komen die een vak op een hoger niveau hebben
afgesloten. Johan Moes: er zal dan met de ROC’s gepraat moeten worden.
Bert Heijnens bij punt 7: Hoe ver is het in het kader van TOZL met de
aansluiting VMBO -> MBO? Antwoord:gesprekken zijn gaande. Binnenkort is
er weer een bijeenkomst met betrokkenen.
Bert Heijnens bij punt 11: Vraagt naar “preventieve interventies” Johan
Moes/Guy de Munck: deze vallen buiten de beoordelingssystematiek. Er zijn
coaches gevraagd voor interventies. Doorgaans wordt er snel gereageerd als
het met iemand niet zo goed gaat, tijdig signaleren is van groot belang. Je
kunt denken aan bijvoorbeeld preventief zorgverlof.
Bert Heijnens bij 3e blad/punt 4: zijn de percentages opstroom/afstroom
realistisch? Johan Moes: het gaat om beoogde percentages, we zijn op de
goede weg.
Bert Heijnens: kun je een GL leerling die met extra examenvak heeft gevolgd
op TL niveau niet een TL diploma geven i.p.v. GL diploma? Johan Moes: elke
leerling krijgt een GL diploma, dat is duidelijk gecommuniceerd met ouders in
de 3e klas. Niet iedereen heeft 6 theorievakken (+ 1 beroepsgericht
praktijkvak) om voor een TL diploma in aanmerking te komen. Tanja Dohmen
vraagt of je een theorievak kunt schrappen wanneer daar onvoldoende voor is
behaald. Johan Moes: je moet aan de slagingsnormen voldoen, dus je mag
best een onvoldoende hebben. Adviezen van het team zijn daarbij belangrijk.
Bert Heijnens bij laatste blad bij punt 11: Zit het VMBO boven het gewenste
verzuimpercentage van minder dan 10%? Johan Moes: Daar hebben we het
afgelopen jaar tegenaan gezeten met 12,8% verzuim. Kortdurend verzuim is
heel laag.
11.

Schooljaarplan VHBO 2017-2018
Dit agendapunt is komen te vervallen, zie punt 6
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12.

Financiële bijsturingsmaatregelen (aangepaste versie)
De bezuinigingsvoorstellen voor het VHBO zijn nog niet (helemaal) bekend.
Hierover zal in een later stadium nog met Twan Wijnants gesproken moeten
worden. Alleen de voorstellen m.b.t. VWO zullen nu ter sprake komen.
Guy de Munck licht toe: een deel van de voorgestelde maatregelen komt terug
in de formatieplannen. Het nu voorliggende stuk heeft geen officiële status,
het zal opgenomen worden in de officiële stukken. Het stuk wordt integraal
aangeboden, ook al zitten er elementen in die alleen de pMR aangaan.
Eénjarige bezuinigingsvoorstellen zijn teruggebracht naar tweejarige
bezuinigingen.
-Tanja Dohmen vraagt wat er daarna gebeurt. Wat is de intentie? Er liggen
een aantal gevoelige zaken.
Guy de Munck: voordat de twee jaar voorbij zijn zul je weer een nieuw plan
moeten opstellen - dus voor 2019 -, ook afhankelijk van de opdracht die er dan
ligt. Voorkomen moet worden dat je weer in de gevarenzône komt. We zullen
dan opnieuw in gesprek moeten gaan.
-Luc Wiertz merkt op dat n.a.v. het document dat besproken is in het pMR
overleg van 17 juli jongstleden, een brief naar de CD gestuurd is op 19 juli j.l.
met daarin de reactie van de pMR. Tot op heden heeft de (p)MR nog geen
reactie van de CD of van de locatiedirecties mogen ontvangen. Naar nu blijkt
heeft Guy de Munck deze brief nooit ontvangen via de CD. Deze wordt hem
alsnog toegestuurd, helaas levert dit weer vertraging op.
-Luc Wiertz vraagt of bij de bespreking van de begroting in november a.s. de
leerlingenaantallen bekend zijn. In juli werd namelijk meegedeeld dat er meer
leerlingen zich zouden aanmelden dan gepland. Guy de Munck antwoordt
bevestigend.
- Bert Heijnens vraagt of en zo ja welke maatregelen al gerealiseerd zijn. Guy
de Munck: aanpassing lessentabel, met generatiepact-regelingen is men nu
bezig (overigens is de raad sceptisch over deelname hieraan, zeker door
medewerkers die nu van de “Grote BAPO” regeling gebruik maken. Als er
geen goede regeling komt, voorziet men een hoger ziekteveruimcijfer. Er zal
een betere balans in leeftijdopbouw nagestreefd moeten worden, de
gemiddelde leeftijd gaat toenemen).
-Mary-Jane Lommers vraagt of het versneld doorvoeren van leerjaren 1,2 en 3
op één locatie zal betekenen dat instroom brugklassers alleen nog op de
Oude Molenweg zal plaatsvinden? Guy de Munck: dat is een optie. Er zijn
verschillende scenario’s denkbaar, die zullen besproken moeten worden. Luc
Wiertz vraagt of dit ook voor het VHBO zal gelden. Guy de Munck: het plan
voor de Eenhoornsingel zal 13 september besproken worden. Een eventueel
instemmingstraject zal tijdig op gang gezet worden. In elk geval zal voor de
Open Dagen duidelijkheid moeten zijn.
-Luc Wiertz: er wordt een getal genoemd van 4 FTE overschrijding bij verdere
ontwikkelingen van onderwijskundige vernieuwingen in het kader van
OOM/Transitieplan Onderwijstijd, Op Maat en IOO. Dat is een hele dure post.
Guy de Munck zal dit uitzoeken en er bij Luc Wiertz op terugkomen, en dit met
hem bespreken.
-Tanja Dohmen vraagt hoe de combinatieklassen er concreet gaan uitzien.
Guy de Munck: Er zal differentiatie plaatsvinden. Voor gymnasium kun je
bijvoorbeeld andere vakken inzetten dan voor Atheneum. Tanja Dohmen
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vreest dat dit ten koste van de kwaliteit van onderwijs kan gaan. Guy de
Munck acht dit onwaarschijnlijk, docenten moeten dit kunnen. Een OLC is
hierbij een voorwaarde, daar is nu aan voldaan.
-Luc Wiertz: de derde klassen zitten in een andere constellatie dan verwacht.
Wordt daar aandacht aan geschonken op bijvoorbeeld een informatieavond?
Antwoord: ja.
-Bert Heijnens: periodisering is nu van de baan voor de Noormannensingel. Is
de intentie om dit na twee jaar wel in te voeren? Guy de Munck: nee, dat ligt
open; dat is een latere discussie.
-Luc Wiertz: levert de verplaatsbaarheid van een TOA geen
kwaliteitsproblemen op bij de bêta secties? Guy de Munck: we moeten nu
eenmaal een stap terug doen. TOA’s bijvoorbeeld op PMC hebben meer
ruimte omdat daar de HAVO afbouwt. Aan de B secties wordt gevraagd om de
hoge inzet van TOA’s t.b.v. practische opdrachten aan te passen. Dat is niet
meer betaalbaar.
13.

Lessentabel VWO onderbouw
-Tanja Dohmen: KWT is opgenomen in de lessentabel, maar niet iedere
leerling kan dat volgen door de maximale groepsgrootte. Daniëlle Pekelharing:
er kan elke 3 weken gerouleerd worden. Volgens Tanja Dohmen wordt er in
de praktijk elke week gerouleerd. Guy de Munck geeft aan dat er in KWT een
verrijkingsdeel zit en een verbeterend (remedial-) deel. Hij zal de teamleiders
hierover raadplegen en er binnenkort op terugkomen.

14.

Rondvraag directies
Johan Moes constateert dat de aangepaste vergaderdata overlappen met
data van PMC. Hierover is overleg nodig tussen beide MR-en.
John Vroemen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de schoolgids VMBO.
Bert Heijnens zal dit bij Léon Vorstermans navragen omdat volgens Johan
Moes de oudergeleding al akkoord zou zijn.
Mary-Jane Lommers: Er is in de kantine een ruim aanbod van snoep en vette
happen. Hoe past dit binnen het concept van “de gezonde school”?
Guy de Munck: de cateraar moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in
het kader van “de gezonde school”. Het zijn ouders en leerlingen die deze
eisen vaststellen.
Tanja Dohmen: wordt het personeelslid dat nu de mediatheek bemenst
bekostigd door het SMC? Gy de Munck: Het betreft een verplaatsbare TOA en
drukt op de kosten van de locatie Noormannensingel.
Trix Savelberg: Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de taken/functie
van de locatieverantwoordelijk teamleider. Deze verstuurt nu ook mails met
verzoeken naar VHBO medewerkers, terwijl eerder is aangegeven dat de
locatieverantwoordelijk teamleider aan het VWO verbonden is. De
communicatie wordt er niet duidelijker op, zeker niet voor medewerkers VHBO
op de Noormannensingel: Het blauwtje gaat voornamelijk over het VWO, het
informatiebulletin van het VHBO gaat vooral over de Eenhoornsingel. Heldere
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en eenduidige informatievoorziening is wenselijk. Guy de Munck zal hier in
een volgende vergadering op terugkomen.
Bert Heijnens wil graag het visitatierapport Op Maat aangereikt zien voor de
Noormannensingel.
Zonder directie vanaf 22:15 uur t/m 22:50 uur
15.

Besluitvorming Schooljaarplan VMBO 2017-2018 (instemming)
Zie punt 5 en 10: er zal een toelichting komen met onderleggers.
De MR neemt nog geen besluit.

16.

Besluitvorming Schooljaarplan VHBO 2017-2018 (instemming)
Zie punt 6.

17.

Financiële bijsturingsmaatregelen (aangepaste versie)
De Raad wacht een reactie op de brief af. Wat betreft de nog ontbrekende
bezuinigingsvoorstellen voor het VHBO: er zal een brief gestuurd worden
waarin de raad zijn zorgen uitspreekt over het ontbreken van de VHBO
voorstellen. Eerder heeft Twan Wijnants aangegeven dat een nog te
realiseren bezuiniging van €180.000 uit materiële zaken gehaald kan worden.
Hoe? Dat is de vraag.
De MR kan over dit punt nu geen besluit nemen.

18.

Lessentabel VWO onderbouw (instemming)
Tanja Dohmen spreekt nogmaals haar zorgen uit over invulling van KWT.
Doordat leerlingen de 3 lesuren KWT niet altijd ingevuld zien, kunnen zij op
een lessentabel van 28 uur uitkomen. Dat is heel laag. KWT zou voor elke
leerling 3 uur ingevuld moeten worden.
Dus eigenlijk klopt de lessentabel wel, maar de uitvoering niet.
De MR verleent geen instemming aan de lessentabel, tenzij KWT voor elke
leerling 3 uur ingevuld wordt.

19.

Rondvraag
Tanja Dohmen overweegt juridische stappen te ondernemen omdat in VWO
onderbouw zaken naar ouders gecommuniceerd worden waar de MR geen
instemming aan heeft verleend. Bovendien worden brieven ondertekend met
“VWO Maastricht”, i.p.v. VWO Noormannensingel, terwijl er toch geen sprake
is van een fusie.
Andere MR leden merken op dat een school zich wel degelijk een andere
naam kan aanmeten omdat je bijvoorbeeld een samenwerkingsschool bent.
Bert Heijnens wil graag dat een aantal MR leden een bijeenkomst bijwoont
met Dhr. Arnold van Horssen over de toekomstige MR structuur. Via de CD
zijn wij hiertoe uitgenodigd. Het gesprek zal plaatsvinden op maandag 25
september om 13.30 u. Behalve Bert Heijnens zal Trix Savelberg deelnemen,
verder eventueel Armand Gozé en Tanja Dohmen.
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Trix Savelberg vraagt aan John Vroemen of hij bereid is het jaarlijkse etentje
te organiseren. Antwoord: Ja.
20.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50u.
Volgende vergadering: 3 oktober.
Notulist: Trix Savelberg
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