Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen van de mr-vergadering dd. 10 november 2009.
Aanwezig:
Namens de CD: Jacky Lamoré
Locatiedirectie: J. Moes, JK. Bolleman
In verband met de onderwerpen van de agendapunten 05 en 04: Iris Beckers en Giel Graven
Mr-leden:
Mary-Jane Lommers, Hilda Mertens, Sonja Szustka (later), Ed van Berlo, Ruud Demas, Jean
Gielissen, Bert Heijnens, Leo Reijnen, John Vroemen, John Wijenbergh, Luc Wiertz
Afwezig: Fivian Rossell, Jules Geraerds.
01 Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt de binnengekomen berichten van afmelding en
later komen. Agendapunt 6 (begroting) wordt vóór agendapunt 5 (VFI) geplaatst.
02 Notulen van de mr-vergadering van 6 oktober 2009
Ad. 2: De gecorrigeerde notulen van Jean Gielissen volgen z.s.m.
Ad. 3. De zorgcoördinator van de Bemelerweg zegt wel betrokken te zijn geweest bij de
totstandkoming van het zorgplan. Johan Moes licht toe: Dit zorgplan is Maastricht-breed
besproken en aangenomen. Daarnaast zijn er ook locatiezorgplannen. Het schema op p.
5/6 lijkt erg hiërarchisch maar geeft een juiste beschrijving. Bij de uitrol van het plan worden
de zorgcoördinatoren nog meer betrokken. De urenverdeling per school is nog niet
veranderd door dit plan.
De nieuwe ontwikkeling “Passend onderwijs”heeft nog onduidelijke consequenties. De
bovenschoolse inzet is mede gebeurd om expertise te behouden bij een teruglopende
formatieruimte.
Ad. 7: De vraag van Bert Heijnens aan de CD komt volgende week nog aan de orde
Ad. 10: Communicatie m.b.t. de verhuizing van Porta Mosana Gronsveld naar de
Bemelergrubbe zal tijdens de implementatieperiode ruimer en beter worden.
03 Mededelingen uit de GMR
Het voorstel over de clustervorming is door het CvB ongewijzigd aan de GMR voorgelegd,
nadat er eerder door de GMR een negatief oordeel over was afgegeven.
De GMR heeft in een tegenvoorstel gevraagd om binnen de clusterconstructie op elke
school van het cluster een eigen CD-lid te benoemen.
04 VM2
Giel Graven (projectleider) geeft een toelichting.
V(mbo)M(bo niveau)2 is een onderdeel van “Aanval op de (voortijdige school)uitval”.
Nu is de voortijdige schooluitval in Nederland 50000. Deze wordt met name veroorzaakt
door aansluitingsproblematiek (50% uitval in MBO leerjaar 1). Daarom wordt nu een
experiment uitgevoerd met een nieuwe leerlijn voor leerlingen van de basisberoepsgerichte
leerweg. Het doel is dat 96% van de doelgroep een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt
haalt. Deelnemers zijn alle Maastrichtse vmbo-scholen, Leeuwenborg, Cita Verde en de
gemeente Maastricht. Tijdwinst (5 i.p.v. 6 jaar) wordt bereikt door: geen tussentijds vmboexamen en geen dubbeling van leerstof. Aandacht voor leerlingen is een belangrijk aspect
van deze leerlijn.
05 Begroting
Deze wordt toegelicht door Iris Beckers.
Het formatieplan is de basis voor de begroting (85%). Een deel van de materiële tekorten
wordt gedekt met personele gelden. Maar dit lukt niet meer wegens; ouder wordend
personeel, minder leerlingen, oude en te grote panden. De lump sum loopt daardoor niet in
de pas met de kosten. Voor 2010 wordt er op SMC een tekort verwacht van 1 miljoen. Er is
relatief veel OOP (specialisten moeten gedeeld worden). VM2 levert door de langere
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verblijfsduur een positieve financiële impuls. Een betere gebouwensituatie kan uitkomst
bieden; dit wordt met de gemeente besproken.
De P-bijdrage Bureau vertoont een groot verschil; hierin zijn opgenomen de bedragen voor
bureau Sittard, het sevicepunt Maastricht en de onlangs in dienst getreden facilitair
managers. Het bedrag van € 750000,00 op de investeringsbegroting vmbo is t.b.v. de
verhuizing van de Bemelergrubbe naar de Bemelerweg (i.v.m. de komst van Porta Mosana
naar de Bemelergrubbe.
Het bedrag van € 5000,00 voor hard- en software vmbo in 2010 wordt onverantwoord laag
genoemd. J. Lamoré zegt toe dat hiervoor alternatieven besproken zullen worden.
De dotatie groot onderhoud gaat naar een gezamenlijke pot voor de gvs (MOP). Er wordt
onderzoek gedaan naar subsidiemogelijkheden. Gebouwtechnische aanpassingen
kunnen/zullen nog 1,6 miljoen opleveren als er een akkoord met de gemeente bereikt kan
worden.
De ratio personeel moet netto bekeken worden (bijv. rekening houden met bapo). OOP
moet extra inkrimpen omdat de verhouding t.o.v. het aantal leerlingen volgens de norm nog
steeds scheef is.
Het vaak laat beschikbaar komen van projectgelden beïnvloedt het verschil tussen
begroting en realisatie.
Het gebruik van werkboeken HV is als volgt: 1 x per 2 jaar nieuw en 1 x kopiëren.
De inschatting van ICT-uitgaven HV is erg laag (L. Wiertz)
De status/toekomst van het Apple-project wordt nog nader besproken en bekend gemaakt
na 26 november. (JK Bolleman)
Een toelichting voor Maastricht breed volgt nog via de mail.
06 VFI
Het ontstaan van een win-win-effect blijkt niet uit de presentatie. Er is 1,2 FTE gepland voor
een servicedeskmedewerker. In de regio Weert is de structuur goed (project Melissa), maar
de uitwerking soms gebrekkig, terwijl de infrastructuur hier en daar onvoldoende lijkt.
J. Lamoré kan over VFI inhoudelijk geen verdere toelichting geven; zij zal dit met J. van der
Eerden bespreken waarna nadere informatie volgt.
De ingehuurde ad interim functionarissen zijn een behoorlijke kostenpost in deze tijd van
zuinig aan doen. De financiële onderbouwing van de onlangs benoemde facilitair managers
wordt nog bekend gemaakt.
07 Schoolplan
Na overleg met het personeel is er voor HV een aangepaste matrix bij het schoolplan
gemaakt.
De Z-uren zijn vervallen; dit gat wordt grotendeels opgevuld door de maatschappelijke
stage.
De info-avond 2e fase wordt door de leerlingen zelf gedaan; de HACO-coördinator is dus
niet meer verantwoordelijk hiervoor. Er wordt door de raad instemming verleend.
08 Memo Centrale Directie
De raad van SMC is geen voorstander van deelraden. Deze mr functioneert juist als een
voorbeeldig onderdeel van de enkele jaren geleden gefuseerde school.
We gaan akkoord met het schriftelijk en digitaal aanleveren van informatie.
Termijnen: min. 8 dagen voor het aanleveren van stukken aan de mr en 2 weken voor
vragen aan de CD. Dit moet wel flexibel bekeken worden. Er zal gebruik worden gemaakt
van een ontvangstbevestiging van e-mail.
De schoolbegroting moet ter instemming en niet ter informatie worden aangeboden. Ter
informatie van de raad moet de begroting enkele keren per jaar samen met de CD
gemonitord worden.
09 Stand van zaken m.b.t. de verkiezingen
Voor de 2 vacatures van leerlingen in de raad zijn er 3 kandidaten (1 x lrjr.3 en 2 x lrjr.4)
Voor de vacature vmbo oudergeleding heeft zich 1 ouder gemeld. Sonja Szustka en Bert
Heijnens regelen nu eerst de kandidaatstelling.
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10 W.v.t.t.k.
- De CD vraagt advies over de nieuwe regeling aanmelding leerlingen.
- Er wordt gevraagd naar aanpassingen in de lessentabel HV m.b.t. de vakken
levensbeschouwing in de niet examenklassen; filosofie en wereldgodsdiensten. JK
Bolleman heeft te maken met bezuinigingen en wil dit eerst intern voorbespreken.
11 Rondvraag
JK. Bolleman vraagt om een jaarplanning van de (p)mr-vergaderingen vóórdat de
locatieplanning wordt gemaakt, zodat deze beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
L. Reijnen vraagt naar de bedoeling van de auto van Bonnefantencollege. Deze zou
bedoeld zijn voor distributiedoeleinden van het Bonnefantencollege en/of de gvs Maastricht,
maar J. Lamoré kan daar geen duidelijkheid over verschaffen.
12 Sluiting
Notu
list
Ed van Berlo

-3-

