Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 21 november 2017
Aanwezig: Tanja Dohmen, Nadia Ghalouti, Armand Gozé, Bert Heijnens, Anton
Keurentjes, Mary-Jane Lommers, Johan Moes, Trix Savelberg, John Vroemen,
Monique Vanbroeckhoven, Luc Wiertz, Twan Wijnants.
Afwezig met kennisgeving: John Finders, Guy de Munck.

Voorbespreking vanaf 19:30 uur t/m 20:30 uur
1. Opening
Bert Heijnens heet Nadia Ghalouti welkom, nieuw MR lid namens de leerlinggeleding. Op de
vraag van de voorzitter of zij de MR zetel aanvaardt, antwoordt zij bevestigend; hiermee is het
lidmaatschap officieel.
2. Mededelingen
-Bert Heijnens deelt mee dat hij benoemd is tot secretaris van de GMR. Daarmee vervalt zijn
vice-voorzitterschap van de GMR.
-John Finders heeft in een mail de MR bedankt voor de bos bloemen die hij ontvangen heeft.
-De voorzitter van de Centrale Directie, Guido Beckers, dankt de MR voor de fles wijn die hij
heeft mogen ontvangen voor zijn 40-jarig onderwijsjubileum.
3. Verkiezingen stand van zaken
Verkiezingen leerlinggeleding: Armand Gozé meldt dat de verkiezingen, op een enkel
vraagteken na, netjes zijn verlopen. Het gebruik van ‘Survey-Monkey” voorkomt het risico op
trucjes om meerdere keren te kunnen stemmen. De kosten bedragen 39€/maand en worden
door de school gedragen - zo kan er ook voor andere doeleinden gebruik van worden
gemaakt.
Verkiezingen oudergeleding: Tanja Dohmen meldt dat er bij nader inzien toch verkiezingen
komen omdat twee ouders zich kandidaat gesteld hadden. De vraag is of vacatures bij de
oudergeleding VMBO, opgevuld kunnen worden door ouders H/V. De voorzitter stelt voor,
vanwege de volle agenda, om daar nu niet over te praten en de verkiezingen voor de
kandidaat-ouders te starten. In de MR vergadering van 5 december a.s. kan hier over
gesproken worden, evenals over de (her)-verkiezingen van de personeelsgeleding.
4. MR interne communicatie
De secretaris verzoekt om acties die door individuele MR leden worden ondernomen, in elk
geval te melden bij, liefst te overleggen met het DB. Dit ter bescherming van de betrokkenen.
Het komt voor dat het DB niet op de hoogte is van bepaalde zaken, dat is niet zo handig.
5. VMBO PTA’s 2017-2018
-Monique Vanbroeckhoven geeft aan het jammer te vinden dat er te weinig tijd was voor
overleg met de achterban - de vaksecties die de PTA’s hebben ingevuld.
-Verder vraagt zij zich af of er gekeken moet worden naar het s.e. rooster om overbelasting
voor leerlingen te voorkomen. Bert Heijnens: daarin voorziet het examenreglement.
-Tanja Dohmen vindt het verwarrend dat er in leerjaar 3 gesproken wordt over periode 1 t/m 4
en bij leerjaar 4 over periode 5 t/m 7 (i.p.v. periode 1 t/m 3).
Bert Heijnens: het betreft cohorten; leerjaar 3 en 4 vormt samen de examenperiode.
6. VMBO Examenreglement 2017-2018
Inhoudelijk is er niets veranderd t.o.v. het examenreglement van het voorgaande schooljaar.
-Nadia Ghalouti vraagt zich af wat “tijdig” (h. 4, punt 5) betekent, waar het gaat over het tijdig
informeren van leerlingen over af te nemen examens.
-Tanja Dohmen constateert een aantal onduidelijkheden: in het examenreglement worden de
toetsperiodes niet genoemd en onduidelijk is hoe vaak en wanneer je kunt herkansen.
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Bert Heijnens: voor beide punten wordt verwezen naar het PTA. Het VMBO kent een ruimere
herkansingsregeling dan H/V, je mag meerdere vakken herkansen.
7. PTA’s HAVO4 en HAVO5 2017-2018
Er zijn geen opmerkingen
8. Verzoek verplaatsing toets informatica HAVO/VWO
Er zijn geen opmerkingen. Over dit punt is al eerder een voorlopig besluit genomen.
9. Voorstel reductie lessenaanbod VWO4
Er zijn geen opmerkingen. Dit punt is al voorbesproken.
10. Schoolgids NMS 2017-2018
Bert Heijnens licht toe: in mei 2017 is de door Stichting LVO vastgestelde schoolgids naar alle
scholen gestuurd. De schoolgids die nu ter instemming o/l is aangeboden, is door de MR al
eerder ontvangen (27 september j.l.), maar te laat om nog te kunnen agenderen voor de
vergadering van 3 oktober j.l. Besloten is toen om dit punt door te schuiven naar vandaag, 21
november.
Tanja Dohmen vindt de tijd te kort voor het raadplegen van de achterban, en geeft aan dat
daar vandaag geen besluitvorming over kan plaatsvinden. Waarschijnlijk gaat dat ook niet
lukken voor de volgende vergadering, op 5 december a.s. Normaal gesproken is er ook eerst
vooroverleg met het MT.
Luc Wiertz constateert dat er niets is veranderd t.o.v. vorig jaar, dus dat overleg wellicht niet
zoveel tijd hoeft te kosten.
Tanja Dohmen vindt echter dat de essentie van de schoolgids is dat vastgesteld beleid erin
wordt kenbaar gemaakt. En dat is nu juist niet terug te vinden, zoals invulling van KWT en
combinatieklassen. Dit zijn voorbeelden die ook de héle MR aangaan; ze zijn wel opgenomen
in de bezuinigingen, maar daarop is alleen het adviesrecht van toepassing.
Bert Heijnens is van mening dat niet alle beleid dat met de MR is besproken persé in de
schoolgids vermeld moet worden. Wat betreft het punt van KWT: dat is onderdeel van de
lessentabel, en in de schoolgids wordt verwezen naar de lessentabel.
Besloten wordt dat de geleding o/l over de schoolgids in gesprek gaan met Daniëlle
Pekelharing.

Met directies vanaf 20:30 uur t/m 21:45 uur
11. Notulen 3 oktober 2017
p. 1 punt 1: Bert Heijnens wil graag toegevoegd zien dat hij aan het begin van de vergadering,
bij het vaststellen van de agenda, heeft meegedeeld dat de schoolgids Noormannensingel al
vóór de vergadering van 3 oktober ter instemming o/l was aangeboden, maar dat was te laat
om het 3 oktober nog te kunnen agenderen; vandaar dat dit punt naar de vergadering van
vandaag is doorgeschoven.
p. 2 punt 6: John Vroemen vraagt hoe het zit met de schoolgids VMBO. Bert Heijnens heeft
hierover navraag gedaan bij één van de toenmalige ouderleden. Deze ouder gaf aan dat de
oudergeleding het niet opportuun vond om zich over de schoolgids uit te spreken vlak voor
hun aftreden uit de MR. Dus er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de
schoolgids VMBO. Daarbij de constatering door Johan Moes dat er nu geen ouders VMBO
zijn die hierover kunnen besluiten. Bert Heijnens informeert Johan Moes over de optie dat
VMBO ouders eventueel vervangen kunnen worden door H/V ouders; de Raad zal zich hier in
de volgende vergadering over uitspreken.
p. 3 punt 8: Luc Wiertz vraagt of er al een nieuwe secretaris van de Commissie van Beroep is.
Twan Wijnants: men gaat op zoek naar nieuwe leden voor de commissie (3 leden en 1
plaatsvervangend lid); er zijn al kandidaten. Vrijdag 24 november is er een overleg hierover.
Ariane Schut zal als ambtelijk secretaris voor deze commissie voorgedragen worden.
Hiermee zijn de notulen goedgekeurd.

2

Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
12. VMBO PTA’s 2017-2018
-Tanja Dohmen vindt het onduidelijk dat bij leerjaar 3 gesproken wordt over periode 1 t/m 4,
en bij leerjaar 4 over periode 5 t/m 7. Joan Moes: het gaat om doorlopende leerlijnen, formeel
is er geen overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. De cijfers lopen ook gewoon door. Er zijn
nooit opmerkingen over gekomen.
-Tanja Dohmen vraagt wat de afkorting “doc.” betekent boven de kolom. Johan Moes: Dat
betekent “docentenkolom”. Deze komt voor bij voortgangstoetsen. Het betreft vaak
praktijktoetsen. Voor ouders leidt dit niet tot verwarring. Bert Heijnens vult aan: bij
voortgangstoetsen is er een samengesteld cijfer (3 cijfers geven bv. 1 punt in de lijst); als
docent kun je deze drie cijfers terugzien in de “docentenkolom”.
13. VMBO Examenreglement 2017-2018
Inhoudelijk zijn er geen veranderingen t.o.v. het reglement van vorig schooljaar.
-Nadia Ghalouti vraagt wat “tijdig” (p. 8, 4.5) betekent waar het gaat over het tijdig informeren
van leerlingen over af te nemen examens. Johan Moes: de termijn waarbinnen leerlingen
geïnformeerd moeten worden, staat in het leerlingstatuut (7 schooldagen). Het leerlingstatuut
voor VMBO moet aangepast worden, dan zal hier ook naar gekeken moeten worden. Deze
termijn kan ook opgenomen worden in het examenreglement.
-Tanja Dohmen vindt het verwarrend dat voor “bevoegd gezag” steeds andere termen
gehanteerd worden. Is dat “Sittard”, de CD of de directie? Uiteindelijk blijkt dat op p. 3 onder
punt 1 en 2 de verschillende termen wel degelijk goed zijn uitgelegd en verder ook consequent
worden gehanteerd.
-Tanja Dohmen: Beslissingen in de examencommissie worden genomen door de directeur. Zij
wil graag uitleg hierover. Johan Moes: in de examencommissie zitten in elk geval de directeur
en de examensecretaris. De directeur neemt uiteindelijk een beslissing. Luc Wiertz geeft aan
dat dit op HAVO/VWO ook gebeurt. Er is wel overleg met docenten.Leerlingen krijgen altijd
het voordeel van de twijfel.
-Tanja Dohmen: hoe zit het met de becijfering van de kunstvakken (4.10.2)? Johan Moes: de
examens voor VMBO zijn anders dan voor HAVO/VWO. Vakken als l.o, CKV moeten
voldoende afgerond zijn. Op de lijst komt geen cijfer, maar v/o.
14. PTA’s HAVO4 en HAVO5 2017-2018
Er zijn geen vragen.
15. Schoolgids NMS 2017-2018
De voorzitter deelt mee dat ouders/leerlingen vandaag geen besluit nemen en dat er met
Daniëlle Pekelharing een voorbespreking gepland wordt. Het punt zal voor 5 december
wederom geagendeerd worden.
Tanja Dohmen merkt op dat de schoolgids is aangeboden door de CD, maar dat deze door de
locatiedirecteur(en) aangeboden moet worden.
16. Rondvraag directies
Anton Keurentjes en Monique Vanbroechoven vragen wanner de PTI’s komen voor EOA en
VMBO. Johan Moes: de roostermaker is er mee bezig, de PTI’s zullen op korte termijn
verstrekt worden.
Nadia Ghalouti heeft een vraag over het vak Duits in de bovenbouw VWO. Er wordt in de te
behandelen stof onderscheid gemaakt tussen verschillende afdelingen (AtheneumGymnasium).
En zij heeft een vraag over de data van de “Onderwijs Anders”-dagen, die zijn voor
bovenbouw leerlingen van de Noormannensingel ongunstig gepland.
Beide vragen vindt de voorzitter geen punt voor de MR vergadering en verwijst de
leerlinggeleding door naar het MT/de locatiedirectie
Armand Gozé is het hier niet mee eens; hij vindt de planning van de “Onderwijs Anders”dagen wel degelijk een MR aangelegenheid omdat het over wijziging van de jaarplanning
gaat.
Armand Gozé: in de schoolgids Noormannensingel is er sprake van 7 teamleiders. In een tijd
van bezuinigingen lijkt hem dit een hoog aantal. Op basis waarvan komt men tot dit aantal? Is
het aantal fte’s voor teamleiders toegenomen? Twan Wijnants legt uit dat bij een teamleider
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een bepaald aantal leerlingen hoort. In totaal zitten we op de norm. Punt is dat een aantal
teamleiders op twee locaties werkzaam is.
John Vroemen vraagt hoe het mogelijk was dat de data voor de Open Dagen foutief in de
media verspreid zijn. Twan Wijnants: Het mediabureau “VIA” heeft het document van vorig
jaar gebruikt. De fout wordt hersteld, de proefdruk was nu in elk geval correct.

Zonder directies vanaf 21:25 uur t/m 21:40 uur
17. Besluitvorming VMBO PTA’s 2017-2018 (instemming)
Er zijn geen vragen/opmerkingen.
Er wordt instemming verleend.
18. Besluitvorming VMBO Examenreglement 2017-2018 (instemming)
De MR verleent geen instemming, tenzij bij 4.5 een termijn van 7 schooldagen wordt
opgenomen voor bekendmaking voorafgaand aan plaats en tijdstip van toetsing.
19. Besluitvorming PTA’s HAVO4 en HAVO5 2017-2018 (instemming)
De MR verleent instemming.
20. Besluitvorming Verzoek verplaatsing toets informatica HAVO/VWO (instemming)
De MR verleent instemming.
21. Besluitvorming Voorstel reductie lessenaanbod VWO4 (instemming)
De MR verleent instemming.
22. Besluitvorming Schoolgids NMS 2017-2018 (instemming o/l)
Zie punten 10 en 15.
23. Rondvraag
Luc Wiertz vraagt of ouders/leerlingen apart een uitnodiging hebben ontvangen voor
bespreking van (tijdlijn) het Masterplan. Voor alle MR-en is hiertoe een bijeenkomst belegd op
13 december o.l.v. Dhr. Arnold van Horssen.
De ouderraden zijn op 4 december uitgenodigd, de leerlingraden op 12 december.
Armand Gozé merkt op dat leerlingen van de locatie Noormannensingel dan niet aanwezig
kunnen zijn vanwege de toetsweek. Hij zal de CD vragen of het mogelijk is de bijeenkomst
van 12 december te verplaatsen.
Tanja Dohmen spreekt haar teleurstelling uit over het feit dat de CD nog steeds niet de MR
vergadering bezoekt.
24. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40u.
Volgende vergadering: 5 december.
Notulist: Trix Savelberg
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