Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 17 april 2018, 19:30 uur, locatie Noormannensingel.

Aanwezig: Tanja Dohmen, Nadia Ghalouti, Armand Gozé, Bert Heijnens, Anton Keurentjens,
Mary-Jane Lommers, Leon Schurgers, John Vroemen, Luc Wiertz, Peter Overgaauw.
Afgemeld: Monique Vanbroeckhoven, Loek de Veen.
Met directies vanaf 19:30 uur t/m 20:30 uur
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en hij heet de aanwezigen welkom. Secretaris
Trix Savelberg heeft per direct haar secretariaat en lidmaatschap van de MR
beëindigd.
2. Notulen 20 maart 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Wijziging PTA VWO6 en H5 2017-2018

Het betreft hier de periode 3 en 4 (anders dan periode 1 en 2 zoals in de brief
vermeld).
4. Lessentabel onderbouw HAVO/VWO 2018-2019

De OMR maakt zich zorgen over de 1 uurs lessen. Het gaat dan met name over
geschiedenis en biologie. Missen we dan niet een aantal wezenlijke lessen. Komt dat
nog tot zijn recht richting het eindexamen? Daarnaast is de visie van de OMR dat het
wellicht richting de toekomst niet slecht is om nu al richting een profilering van de
school te gaan, om in de nabije toekomst meer leerlingen aan te trekken.
Dhr. Overgaauw geeft aan de kritiek op de 1 uurs lessen te begrijpen. Hij is intern de
discussie opgestart om de 1 uurs lessen in de tabel op te nemen als blokuren,
waardoor er periodisering mogelijk is en die vakken gedurende een deel van het
schooljaar als 2 uurs vak worden aangeboden. Het gaat daarbij om de vakken
biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.
Daarnaast geeft Peter aan dat hij als interim een passant is. Dit is de reden waarom
hij zoveel mogelijk heeft getracht de oude lessentabel te handhaven.
Voor wat betreft de profilering geeft Peter aan dat er een gelijkwaardigheid dient te
bestaan tussen het SMC en het PMC daar zij in de nabije toekomst samen dienen te
werken.
Luc Wiertz geeft aan zich zeer te storen aan de manier waarop de OMR hier mee
bezig is geweest. Er zijn volgens hem buiten de MR om over de lessentabel
gesprekken gevoerd met de CD, nog voordat er in deze raad over is gepraat.
Er wordt algemeen gedeeld dat de 1 uurs lessen beter geperiodiseerd kunnen
worden als blokuren.
Nadia vraagt waarom Latijn van 3 uur naar 2 uur is teruggedraaid.
Reactie: er is hier niets aan veranderd.
Tanja vraagt of er nog combinatieklassen zijn. Peter Overgaauw geeft aan dat er
geen combinatieklassen meer zullen zijn volgend schooljaar.
5. Bevorderingsnormen VWO leerjaar 2 en 3

Peter: Deze bevorderingsnormen zijn van Porta overgenomen.
Luc: Het is een volstrekt andere norm dan we hadden, maar hij hoort van de collega’s
die ermee hebben gewerkt positieve geluiden.
Hij vraagt een evaluatiemoment in te plannen rond de Kerst, te monitoren of deze
wijziging brengt wat zij beoogt. Peter Overgaauw zegt toe deze evaluatie vast te
leggen.
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6. Rondvraag directies

Tanja: Er is een overzicht van het ziekteverzuim binnen LVO Maastricht aangereikt. Is
het mogelijk om een gespecificeerd overzicht te krijgen per locatie teneinde meer
inzicht te krijgen in de problematiek die er speelt op de locaties?
Bert: Deze vraag gaat naar de CD.
Er gaat een verzuim-/inzetbaarheidscoach worden ingezet (intern of extern is nog niet
duidelijk) als instrument om het ziekteverzuim aan te pakken.
Zonder directies vanaf 20:30 uur t/m 21:30 uur
7. Mededelingen

Bert :
1 De geleding leerlingen heeft gevraagd of zij al voorbereidingen kan treffen om hun
opvolging te regelen. Daarvoor moet er echter eerst een verkiezingscommissie
worden ingesteld.
2 Er is een eerste bijeenkomst geweest met Comeet. De verwachting van alle MR-en
is uitgesproken naar Comeet. Zij gaan aan de slag om beter inzicht te krijgen in de
begrotingen van de scholen en in de formatie.
3. Er wordt gevraagd op 22 mei en 28 juni deel te nemen aan gezamenlijke
Masterplan vergaderingen.
Armand vraagt of een deel van de leerlingenraad mag aansluiten omdat de LMR dan
examens heeft en aansluitend geen LMR lid meer zijn.
Bert: die vraag moet door de CD worden beantwoord.
4 De vraag van de CD is of de vergaderingen van alle MR-en van de verschillende
scholen in het nieuwe schooljaar op dezelfde avond en dezelfde plek kunnen
plaatsvinden, zodat de CD makkelijker bij eenieder kan aanschuiven.
Leon: Comeet is met een onderzoek bezig, wanneer kunnen we resultaten
verwachten?
Bert: eind juni zal een en ander in een presentatie aan de gezamenlijke MR’s worden
bekend gemaakt.
8. Doorrekening scenario’s Masterplan

Dit punt is vertrouwelijk behandeld.

9. KWT onderbouw HAVO/VWO (discussiestuk door oudergeleding).

Gevraagd wordt of het nog zin heeft om de schoolgids goed te keuren.
Er wordt ingestemd met de schoolgids mits de door de raad ingebrachte tekst over
KWT erin wordt verwerkt.

10. Besluitvorming Leerlingstatuut Noormannensingel (instemming leerlinggeleding).

Er zijn, ondanks meerdere inspanningen nog steeds te weinig ouders en leerlingen
van het VMBO in de raad. De vraag van OMR is om een extra punt toe te voegen
aan het verkiezingsreglement, waarbij ouders en leerlingen van de ene locatie een
zetel van de andere locatie kunnen innemen, bij onvoldoende kandidaten uit de
andere locatie.
Luc Wiertz verwacht dat de onderbezetting een tijdelijk probleem is. Armand
ondersteunt de mening van de oudergeleding. Mary-Jane ziet liever geen wijziging in
de reglementen, omdat er dan ongelijkheid bestaat tussen de locaties. Bovendien
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zouden bij uitvoering van het voorstel de ouders van de andere locatie dan wel 3 jaar
op een zetel zitten die eigenlijk aan de andere locatie toekomt.

11. Besluitvorming Leerlingstatuut SMC

De leerlingeleding verleent instemming.

12. Besluitvorming wijziging PTA VWO6 en H5 2017-2018 (instemming MR).

Er wordt ingestemd, mits de periode wordt veranderd in periode 3 en 4.

13. Lessentabel onderbouw HAVO/VWO 2018-2019 (instemming)

Er wordt niet ingestemd tenzij er periodiek bloklessen worden ingevoerd voor
biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Er wordt tevens van uit gegaan dat er geen
combinatieklassen zullen komen, zoals dhr. Overgaauw in de vergadering heeft
aangegeven.

14. Bevorderingsnormen VWO leerjaar 2 en 3 (instemming)

Er wordt instemming verleend.

15. Rondvraag

Anton: bij de EOA is dhr. Moonen nu locatiedirecteur, aangesteld door LVO. De
manier waarop in die locatie lessentabellen worden ingevoerd is onbevredigend. De
lessentabel is niet aan de MR voorgelegd.
Er is aangegeven dat ook bij het EOA vpk’s zouden worden aangewezen. Dat terwijl
er vorig jaar een positief exploitatieresultaat was bij EOA.
Er is tot op heden geen lessentabel aangeboden door dhr. Moonen. Ook vorig jaar is
er een lessentabel ingevoerd die niet was voorgelegd aan deze MR.
Deze informatie is inmiddels gedeeld met de centrale directie.
De MR verwacht dat niet in strijd met de wet wordt gehandeld en dat een voorstel tot
wijziging van de lessentabel tijdig ter instemming aan de MR wordt voorgelegd.
Tanja en Luc zijn benaderd door L1 om commentaar te geven op de berichten over
de grote groep collega’s die is aangewezen als verplaatsingskandidaat.
De CD heeft een mail gestuurd naar de voorzitters van de MR-en over hoe de CD zelf
communiceert met de pers. Deze mail wordt door Bert doorgestuurd naar de leden
van de MR.
De vergadering spreekt af dat de communicatie met de pers voor wat betreft de leden
van deze raad via de voorzitter verloopt.

16. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Dit verslag is bij afwezigheid van de secretaris opgemaakt door Yvonne Halders en
Tanja Dohmen.

