Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 3 oktober 2017
Aanwezig: Tanja Dohmen, Armand Gozé, Bert Heijnens, Anton Keurentjes, MaryJane Lommers, Guy de Munck, Daniëlle Pekelharing, Trix Savelberg, John Vroemen,
Monique Vanbroeckhoven, Luc Wiertz, Twan Wijnants.
Afwezig met kennisgeving: John Finders, Johan Moes.

Voorbespreking vanaf 19:30 uur t/m 20:15 uur
1.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Bert Heijnensdeelt mee dat enkele dagen voor deze vergadering de
schoolgids Noormannensingel ter instemming o/l is aangeboden. Deze kon
niet meer geagendeerd worden voor vandaag en is daarom verschoven naar
de volgende MR vergadering van 5 december a.s.

2.

Mededelingen
-Johan Moes woont de MR vergadering van PMC bij.
-Vanuit het voorzittersoverleg:
-Bert Heijnens heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van de
voorzitter van de deelraad BLS. De BLS maakt deel uit van BFC.
-OPDC heeft op dit moment geen MR.
-De formatieplannen zijn al wel gereed maar nog niet verstuurd. De CD
zal met PZ en financiën de MR-en langs gaan om de begroting en
formatieplannen te bespreken.
-Het plan is er om personeel te raadplegen inzake taakbeleid.
-In februari/maart 2018 zal er een voorstel komen over de toekomstige
organisatie van het Servicepunt en wat de afdracht moet zijn. Op dit
moment staat het Servicepunt zo’n 8,5 ton in het rood en bestaat de
formatie uit 24 fte (i.p.v. 12,5 fte); een deel van de medewerkers was
eerder werkzaam binnen de scholen en stond ook daar op de begroting.
-Bert Heijnens heeft aandacht gevraagd voor de hoge vergaderdruk
door extra vergaderingen en de facilitering daarbij voor de MR leden. Er
worden nu ook domein-overleggen gepland. De CD geeft aan dat extra
facilitering vooralsnog niet aan de orde is; niet elke vergadering hoeft
door iedereen bijgewoond te worden. Overigens is het vreemd dat er
nog geen uitnodiging is ontvangen voor domeinoverleg vmbo.
-Er komt een scholing voor MR-en over krimp in het v.o.
-Luc Wiertz deelt n.a.v. de vorige vergadering mee dat er een positief en
constructief overleg is geweest met Guy de Munck waarin alle
commentaarpunten op de bezuinigingsvoorstellen zijn besproken.

3.

Verkiezingen stand van zaken
Er heeft zich 1 ouder HAVO/VWO kandidaat gesteld. Deze ouder zal een
bericht van de verkiezingscommissie ontvangen met de mededeling dat hij in
de volgende MR vergadering benoemd zal kunnen worden.
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Er hebben zich 2 leerlingen kandidaat gesteld voor havo/vwo. Er zullen
verkiezingen plaatsvinden na de herfsvakantie.
Vanuit het vmbo zijn er geen kandidaatstellingen. Bert Heijnens zal een
pleidooi houden tijdens een informele bijeenkomst van de vmbo ouderraad.
De MR moet blijven werven totdat er invulling is van de vacante zetels.
4.

Examenreglement havo/vwo 2017-2018
Luc Wiertz wil weten wie de nieuwe secretaris wordt van de Commissie van
Beroep (p. 24, 14.2). Deze vraag zal hij bij punt 8 stellen.
Tanja Dohmen heeft een gesprek gehad met Daniëlle Pekelharing en Mariet
Oosterbaan. Er is de toezegging gedaan dat de hardheidsclausule zal worden
toegevoegd. Ook ontvangen leerlingen die extra hulpmiddelen nodig hebben
hierover een mail. Tanja Dohmen zou graag zien dat ook ouders van
onderbouwleerlingen deze mail ontvangen.

5.

PTA’s havo/vwo 2017-2018
- Geconstateerd is dat de pta’s van havo 4 en 5 niet aangeboden zijn.
-Tanja Dohmen vindt dat er in de pta’s geen gelijke verdeling van de werkdruk
is. Dit wordt tegengesproken: leerlingen moeten in staat zijn goed te plannen
zodat ze eenzijdige belasting in een bepaald periode kunnen voorkomen.

Met directies vanaf 20:15 uur t/m 21:45 uur
6.

Notulen 12 september 2017
p. 2 punt 9:Twan Wijnants meldt dat de lessentabel H4 voor wiskunde
inmiddels is aangepast.
p. 3 punt 10: Johan Moes laat weten dat de herziene versie Schooljaarplan
VMBO inmiddels klaar is en zal toegezonden worden.
p. 4 punt 12: Luc Wiertz wil graag aan het één na laatste punt toegevoegd
zien: “Guy de Munck zal dit met Luc opnemen.”
p. 5 punt 13: Tanja Dohmen: Er heeft een gesprek plaatsgevonden met
ouders over de invulling KWT met verrijkt Frans en Duits. Guy de Munck en
Tanja Domen zullen een afspraak maken om de uitbreiding lessentabel te
bespreken.
p. 5 punt 14: John Vroemen vraagt of de bespreking schoolgids vmbo heeft
plaatsgevonden. Het blijkt dat de oudergeleding hierover geen besluit heeft
genomen voor de zomervakantie. Bert Heijnens heeft Johan Moes hier
inmiddels over geïnformeerd.
p. 5 punt 14 (gezonde school): Guy de Munck heeft het punt van de gezonde
school opgenomen en zal de MR hierover op de hoogte houden.
p. 6 punt 19: John Vroemen zal de organisatie van het jaarlijkse MR etentje op
zich nemen.
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7.

MR Jaarverslag 2016-2017
Armand Gozé mist in het verslag op p. 4 bij de onderwerpen: aanpassing
huishoudelijk reglement. Dit zal toegevoegd worden.
Hiermee wordt het jaarverslag vastgesteld.

8.

Examenreglement havo/vwo 2017-2018
-De voorzitter bedankt Daniëlle Pekelharing voor de wijze van aanbieding.
-Guy de Munck licht toe: Gezien de ontwikkelingen binnen Maastricht, zal er
binnen de afdelingen meer inhoudelijke afstemming moeten komen.
-De door Tanja Dohmen aangedragen zaken zijn verwerkt.
-Luc Wiertz vraagt bij art. 14.2 wie de nieuwe secretaris van de Commissie
van Beroep wordt. Twan Wijnants: de CD bekijkt of de secretaris van de
Commissie van Beroep Heuvelland dit kan gaan doen.
-Luc Wiertz bij 7.2 profielwerkstuk: wil graag weten waarom vermeld staat dat
afwijkingen van het profielwerkstuk met toestemming van de begeleidend
docent gemeld moeten worden bij de examencommissie. Daniëlle Pekelharing
beantwoordt met een voorbeeld: in een geval wilde men afwijken van de
beoordelingsssystematiek; dit is afgewezen door de examencommissie.
-Tanja Dohmen bij 14.2: De Commissie van Beroep moet uit onafhankelijke
leden bestaan die niet bij LVO werkzaam zijn. Twan Wijnants: dat is het geval
bij de Commissie Heuvelland. Guy de Munck vult aan: je kunt ook een interne
onafhankelijke Commissie hebben, die bijvoorbeeld is samengesteld vanuit
diverse geledingen van school, zoals ouderraad, teamleiders, docenten. Met
een dergelijke “tweetrapsraket” kun je wellicht sneller tot een oplossing
komen.
-Tanja Dohmen mist de hardheidsclausule in het examenreglement. Deze zal
toegevoegd worden. Overigens werd deze al wel toegepast maar was niet
eerder opgenomen in het examenreglement. Guy de Munck vindt dat voor de
toekomst de effectiviteit van deze regelingen bekeken moet worden.
-Tanja Dohmen: wil graag zien dat ook ouders en leerlingen onderbouw een
mail krijgen waarin ze op de hoogte gebracht worden van de hulpmiddelen
waar leerlingen eventueel recht op hebben. Daniëlle Pekelharing geeft aan dat
onderbouwleerlingen via de mentoren geïnformeerd worden, zij kunnen ook
aansturen.
-Twan Wijnants bij p. 40, bijlage 7: Het stuk wijkt af van het stuk van vorig jaar,
waarin de kaderstelling op basis van objectieve criteria is vastgesteld. In het
voorliggende stuk betreft het niet allemaal objectieve criteria. Bij bijvoorbeeld
de vorm van toetsen ga je als MR op de stoel van de vakdocent zitten. De
vakdocent bepaalt de vorm van toetsen.
-Tanja Dohmen vindt dat er geen uniformiteit is in de pta’s. Maar dat hoeft ook
niet, elk vak is anders.
Er ontspint zich een discussie over de beoordelingscriteria van
handelingsdelen ter voorbereiding op het S.E.
Overeengekomen wordt dat de laatste pagina aangepast wordt naar analogie
van het stuk van vorig jaar, waarbij punt 1 en 4 worden aangepast/geschrapt.

9.

PTA’s havo/vwo 2017-2018
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Geconstateerd is dat de PTA’s van havo 4 en 5 niet aangeboden zijn. Dit zal
voor de volgende vergadering gebeuren.
Tanja Dohmen heeft hierbij dezelfde opmerkingen als bij de pta’s van vwo
(evenredige spreiding van toetsen en meer duidelijkheid).
Alleen de pta’s van vwo worden nu besproken.
-Het pta moet beoordeeld worden op bepaalde kaderstelling. Niet op inhoud,
dat is aan de vakdocent.
-De eindtermen van vakken moet verwerkt worden, daarmee hoeven pta’s niet
hetzelfde te zijn. Diversiteit handhaven indien dit geen probleem oplevert. Wel
uitvoeringscriteria vaststellen.
- De pta’s zijn verbeterd t.o.v. vorig jaar. Ze zijn compleet.
10.

Rondvraag directies
Tanja Dohmen: Jammer dat de domein-overleggen tegelijkertijd zijn voor vhbo
en vwo. Bert Heijnens: het betreft een informeel overleg. De MR is in een laat
stadium geïnformeerd; tijdens het voorzittersoverleg is nog overwogen om te
annuleren omdat de MR-en geen agendapunten konden aandragen.
Twan Wijnants en Guy de Munck vinden dit een aandachtspunt voor een
volgende bijeenkomst.
Tanja Dohmen vraagt of er beleid is om het aantal gezakten op atheneum (25
afgelopen schooljaar) te doen afnemen.
Guy de Munck: er wordt een analyse gemaakt.
-de herkansingscijfers worden onderzocht, ook op de lange termijn;
-er is een nieuwe verzuimprocedure/-beleid;
-aan de secties is gevraagd te kijken waar knelpunten ztten;
-de hoeveelheid wensvakken moeten onder de loep worden genomen.
Over de resultaten moet overleg gevoerd worden.
Twan Wijnants: eventuele verbeteringen zijn zeker niet op de korte termijn te
verwachten. Een examen wordt in 2-3 jaar opgebouwd. De resultaten vallen te
sturen, dat kost tijd.
Tanja Dohmen brengt een mail onder de aandacht waarin een ouder van een
5 havo leerling een aantal klachten uit. Waaronder de grote klassen
(formatieprobleem) en het missen van een havo decaan (die is er intussen wel
voor 1 dagdeel in de week).
Overigens vinden de meeste aanwezigen dat een MR vergadering niet het
juiste platform is om dergelijke mails/brieven van individuele ouders te
bespreken. In eerste instantie worden deze doorverwezen naar de
locatieleiding.
Luc Wiertz is er niet gelukkig mee dat de MR geen agendapunten heeft
kunnen inbrengen voor de domein-overleggen. De directie heeft een agenda
gepresenteerd. Wat is dan het nut van een informeel overleg?
Twan Wijnants en Guy de Munck geven Luc Wiertz gelijk (zie ook agendapunt
10, 1e rondvraag).

Zonder directie vanaf 21:35 uur t/m 21:50 uur
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11.

Besluitvorming Examenreglement havo/vwo 2017-2018 (instemming)
In tegenstelling tot wat in de agenda vermeld staat, is er op dit punt
instemmingsrecht voor de hele MR.
De MR verleent instemming onder voorwaarde dat de hardheidsclausule wordt
opgenomen en dat het laatste blad aangepast wordt.

12.

Besluitvorming pta’s havo/vwo 2017-2018 (instemming)
De pta’s van havo 4 en 5 zullen in de volgende vergadering besproken
worden.
De MR verleent instemming aan de pta’s vwo.

13.

Rondvraag
Tanja Dohmen: Ouders/Leerlingen zijn niet betrokken bij het ICS onderzoek.
Het gaat over de inrichting van het v.o. Bert Heijnens zal bij ICS een verzoek
indienen om met ouders/leerlingen te praten.
Bert Heijnens meldt dat er een gesprek is geweest tussen een delegatie van
de MR en dhr. Arnold van Horssen van de Aob over de communicatie MRCD/directie. Hiervan is een verslag gemaakt.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50u (!).
Volgende vergadering: dinsdag 21 november.
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