Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
06-02
Notulen MR-vergadering 20 december 2018, 20:15 uur, locatie Noormannensingel.
Aanwezig: Tanja Dohmen, Yvonne Halders, Bert Heijnens, Anton Keurentjes, Michael
Koytek, Judith Lommen, Mary-Jane Lommers, Piet Minartz, Harry Oomen, Daniella
Rousseau, Enno Soeren, Juliët Swartjes, Marie-Lotte van der Velden, John Vroemen,
Luc Wiertz, Peter Overgaauw (locatiedirecteur h/v ai).
Afgemeld: Willeke Pieters
Met directies vanaf 20:15 uur tot 21:30 uur
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Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:17 uur.
Bert Heijnens heet welkom vanuit de oudergeleding vmbo Judith Lommen en
Daniella Rousseau en vanuit de personeelsgeleding vmbo Michael Koytek.
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Mededelingen
1) Bert Heijnens geeft aan dat het moeilijk is om participatiegroepen
(ouderraad/leerlingenraad) te vullen en vraagt aan de ouders/leerlingen of zij eens
willen rondvragen of er ouders/leerlingen zijn die zich daarvoor willen aanmelden.
2) Peter Overgaauw geeft aan dat de audit van het Econasium is binnengekomen
en dat dit zeer positief is.
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Notulen 22 oktober 2018
Punt 6: Enno Soeren vraagt hoe het zit met het Dyslexieprotocol. Peter Overgaauw
geeft aan dat het oude van kracht blijft.
Punt 7: John Vroemen vraagt hoe het zit met het Technasium. Peter Overgaauw
geeft aan dat op dit moment het SMC niet mag starten met een Technasium.
Boven punt 8: Bert Heijnens geeft aan dat hij bezig is met een concept mbt de
regels over communicatie van de MR met derden.
Punt 13: Er is nog geen akkoord m.b.t. de BAC’s. Wij blijven bij ons besluit om in de
procedure voor de benoeming van een locatiedirecteur locatie Noormannensingel te
werken met 2 BAC’s.
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Begroting locatie m/h/v
Bert Heijnens geeft aan dat de Raad van Toezicht van LVO heeft besloten de LVObegroting aan te houden i.v.m. verbeterplannen die de Raad van Toezicht wil
doorvoeren (bv. flankerend beleid) en de herstelopdrachten die op last van de
onderwijsinspectie moeten worden aangepakt. In de begroting voor 2019 is daar te
weinig aandacht voor.
04-12c: Mary-Jane Lommers geeft aan dat voor schooljaar 2019-2020 het hele jaar
met 45 minuten per les wordt gerekend, terwijl afgesproken is dat de 45 minuten
maar voor één jaar gold. Peter Overgaauw geeft aan dat de totale loonkosten erg
hoog zijn onder andere i.v.m. het ziekteverzuim. De school moet hierdoor keuzes
maken.
04-12a: Harry Oomen geeft aan dat het begrip “domein” nog in het stuk staat, terwijl
dat er niet meer moet staan. Hij vraagt zich af of de mavo erin zit. Peter Overgaauw
geeft aan dat hij begroot heeft op 50 mavoleerlingen. Luc Wiertz geeft aan Jeffreye
Vossen andere getallen heeft laten zien op 25 oktober.
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Luc Wiertz geeft aan dat er veel extern wordt ingehuurd. Er worden docenten via
Maandag ingehuurd en dat is toch erg duur.
04-12b: Tanja Dohmen geeft aan dat het resultaat in 2 begrotingen verschillend is.
De eerste is - € 179.650,- en in de tweede staat € 1.400,-. Dit wordt veroorzaakt
door de bestemmingsreserves. Peter Overgaauw geeft aan dat de - € 179.650,- is
goedgekeurd.
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Missie en visie m/h/v
Peter Overgaauw geeft aan dat na de afschaffing van de domeinstructuur het team
de behoefte heeft om te weten waar de locatie Noormannensingel staat. Er is
gekeken wat men belangrijk vindt . De CD heeft aangegeven dat er, in het kader
van de fusie, ook gecommuniceerd moest worden met Porta Mosana. Hierdoor is er
nog een kleine aanpassing geweest.
Yvonne Halders vraagt of de inhoud van de visie en missie ook in een slogan
samengevat kan worden.
Juliët Swartjes geeft aan dat er bij Missie eerst gesproken wordt over m/h/v en
daarna over h/v. Peter Overgaauw geeft aan dat dit wordt aangepast.
Mary-Jane Lommers geeft aan dat er bij de Visie een woord is weggevallen:
Daarnaast dat de leerlingen de waarde inzien…..
Daniella Rousseau vraagt of dit document ook gebruikt kan worden op het vmbo, als
format voor de beschrijving van de Missie en Visie van het vmbo.
Tanja Dohmen vraagt aan de vmbo-docenten of zij zich kunnen vinden in deze
kernvoorwaarden. Dit, omdat daar de ervaring is met de TL en die TL zal overgaan
in mavo aan de locatie Noormannensingel.
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Begroting EOA.
Aangezien dhr. Moonen, sectordirecteur EOA, niet aanwezig kon zijn, wordt dit
agendapunt verschoven naar de eerstvolgende MR-vergadering.
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Rondvraag directies
Mary-Jane Lommers: Wat is de stand van zaken m.b.t. de mavo? Peter Overgaauw
geeft aan dat er wekelijks overleg is. Er wordt al gewerkt aan een lessentabel.
Marie-Lotte van der Velden: Het is ook belangrijk om de leerlingen en ouders mee te
nemen.
Marie-Lotte van der Velden: Hoe zit het met Maartens Got Talent? Peter Overgaauw
geeft aan dat hij dit met de ouders gaat bespreken.
Yvonne Halders: De infoavonden zijn geweest en er hebben ouders gereageerd dat
op Porta Mosana gezegd is dat leerlingen met tl/h welkom zijn. Peter Overgaauw
geeft aan dat de wet aangeeft dat leerlingen met een dubbeladvies op het hoogste
niveau mogen inschuiven.
Yvonne Halders: We hebben geen nieuwe tekst m.b.t. de Schoolgids gekregen,
terwijl op de agenda staat dat er een besluit moet worden genomen.
Tanja Dohmen: De vacature van TOA is intern niet ingevuld. Hoe zit het met de
externe vacature? Peter Overgaauw geeft aan dat deze vacature niet in te vullen is
en dat er nu verder gekeken is.
Tanja Dohmen: Ze is geschrokken van de afwijzing van het Technasium. Peter
Overgaauw geeft aan dat de afwijzing dateert van vóór de publicatie van het rapport
van de Inspectie en dat er geen toelichting is gegeven waarop de afwijzing is
gebaseerd.
Enno Soeren: Er is een verbeterplan toegelicht en er zou een beleidsmonitor
komen. Kunnen wij die ook te zien krijgen? Peter Overgaauw geeft aan dat dit naar
de MR komt.

2

Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl

Zonder directies vanaf 21:30 uur tot 22:00 uur
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Besluitvorming begroting vmbo (verzoek om advies)
De MR brengt nu geen advies uit, omdat het een beleidsarme begroting is en de
verwachting is dat de begroting nog gaat wijzigen. Daarnaast zijn niet alle vragen
beantwoord (bv hoe staat het met de bestemmingsreserve).
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Besluitvorming begroting m/h/v (verzoek om advies)
De MR brengt nu geen advies uit, omdat het een beleidsarme begroting is en de
verwachting is dat de begroting nog gaat wijzigen.

10

Besluitvorming begroting EOA (verzoek om advies)
Aangezien dhr. Moonen niet aanwezig kon zijn, wordt dit agendapunt verschoven
naar de eerstvolgende MR-vergadering.
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Besluitvorming Schoolgids 2018-2019 h/v (instemming O/L)
De nieuwe tekst wordt digitaal toegestuurd en de ouders/leerlingen geven de
stemming digitaal door aan Bert Heijnens. Deze maakt dan de brief voor de directie.
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Rondvraag
Yvonne Halders: Hoe zit het met dat dubbele advies tl/h? De wet zegt dat dit mag.
Er wordt vanuit de MR officieel gereageerd richting de CD hoe dit nu zit. Waarom is
dit nooit besproken met de MR?
Enno Soeren: Het document “handreiking voor definiëring, registratie en monitoring
van onderwijstijd” is meegestuurd. Bert Heijnens geeft aan dat hij dit als informatie
heeft meegestuurd. Luc Wiertz vraagt of het volgende keer op de agenda kan
komen te staan.
Juliët Swartjes: Ben wel geïnteresseerd in de MR-cursus die wordt aangeboden op
de BLS. Daniella Rousseau vraagt hoe lang deze cursus duurt. Bert Heijnens geeft
aan dat dit meestal 1 of 2 dagdelen is.
Michael Koytek: Kunnen de techniekgelden in de agenda worden opgevoerd.
Piet Minartz: Dhr. Stassen, hoofd facilitaire dienst LVO Maastricht, heeft in een
inventarisatie geconstateerd dat de praktijkruimte bij de afdeling HBR in het vmbo
niet veilig is. Dhr. Minartz is bezorgd over de veiligheid voor leerlingen en over zijn
aansprakelijkheidsrisico. Het rapport heeft hij nooit ontvangen.
Luc Wiertz: Hij spreekt Bert Heijnens toe met een dankwoord voor 12,5 jaar MRvoorzitterschap.
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Sluiting.
De volgende vergadering is op 31 januari 2019.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.

Dit verslag is bij afwezigheid van een secretaris opgemaakt door Mary-Jane
Lommers
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