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John Wijenbergh
Toehoorders:Dhr. Van Est, Dhr. Freens
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Opening.
Op verzoek van de Centrale Directie wordt de rondvraag na agendapunt 5 op de agenda
geplaatst, aangezien zij na dit agendapunt de vergadering verlaten.
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Notulen van de MR-vergadering van 13 januari 2010.
Pagina 1, punt 2auto Bonnefantencollege
Ed van Berlo informeert of Jos Bierman met zijn onderzoek gevorderd is. Jos Bierman
bevestigt de aanwezigheid van de auto.
Pagina 1, punt 2de klankbordgroep vfi
Ed van Berlo deelt mede dat de klankbordgroep vfi donderdag 4 maart om 18:00 uur voor het
eerst vergadert.
Pagina 1, punt 3Gymnasium
Bert Heijnens vraagt zich af of er naar aanleiding van de extra APV van 4 februari
mededelingen zijn over het Gymnasiumplan. Jacky Lamoré verzoekt om dit punt op te
nemen bij punt 5 van de agenda.
Pagina 2, punt 5functiemix
De groep functiemix LVO is voor de zomervakantie klaar.
Pagina 3, punt 7voorlichtingsbijeenkomst ODA-school
Jos Bierman heeft dit uitgezochtde voorlichting van collega’s van het Bonnefantencollege
kent een lange traditie. Mevrouw Lemeer heeft de intentie gehad om algemene voorlichting
te geven; er was niet de intentie om te werven voor het Bonnefantencollege. Om de schijn te
vermijden wordt er bij dergelijke bijeenkomsten in koppels opgetreden. Jules Geraerds geeft
aan dat het naar zijn mening geen langdurige traditie betreft. Jos Bierman legt dit punt terug
bij de commissie voorlichting en toelating. Jacky Lamoré zit deze commissie voor en geeft
aan dat er alleen samen voorlichting gegeven wordt.
Pagina 4, punt 8rondvraag
Ed van Berlo vraagt of de catering voor heel Maastricht centraal geregeld gaat worden. Jos
Bierman antwoordt dat er op dit moment nog geen sprake is van één cateraar voor
Maastricht. Hij noemt als voorbeeld het VMBO Bonnefantencollege; in deze afdeling dragen
de leerlingen zelf zorg voor de catering. Jacky Lamoré geeft wel aan dat aflopende
contracten die eventueel verlengd worden, kritisch worden getoetst. Beide locatiedirecteuren
van het Sint-Maartenscollege geven aan dat een nieuwe cateraar niet aan de orde is.
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Mededelingen uit de GMR.
Huisvesting
De verplaatsing van het VMBO Porta Mosana van Gronsveld naar Maastricht en de
nieuwbouw van het Bonnefantencollege is besproken.
Aanbesteding schoolboeken
De gunningscommissie moet nog bijeenkomen. De leveranciers die de opdracht mislopen
kunnen met een rechtszaak komen. Stichting OMO heeft de aanbesteding afgerond en voor
Iddink gekozen en niet voor Van Dijk.
Terugloop aantal docenten
Er was onrust over de stelling: de terugloop van het aantal docenten leidt tot minder kwaliteit.
De heer Van Hoof bestrijdt dit. Hij verwacht juist een kwaliteitsslag te maken.
Geschil clustervorming
De GMR is niet ontvankelijk verklaard omdat het geschil te laat is aangegaan. In de volgende
GMR-vergadering wordt dit verder toegelicht.
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Laptop evaluatie.
Ad Janssen die dit punt zou komen toelichten is ziek gemeld. Bert Heijnens stelt voor dat de
vragen nu aan Jan Karel Bolleman gericht worden omdat hij ervan uit gaat dat Jan Karel
Bolleman de vragen ook kan beantwoorden.
Reinier Hoon vraagt zich af hoe het kan dat de leerling-enquête nog niet is afgerond. Er is
eerder toegezegd dat de resultaten van deze enquête op deze MR-vergadering zou worden
gepresenteerd. Jan Karel Bolleman geeft aan dat men de enquête pas wil afnemen als de
leerlingen ervaring hebben met het beter functionerende netwerk. Men wil voorkomen dat de
leerlingen oordelen op basis van de periode toen het netwerk nog niet optimaal
functioneerde.
Jules Geraerds geeft aan dat het niet alleen over het netwerk gaat, maar ook over het
gebruik van het netwerk.
Reinier Hoon vraagt wanneer de pilot afgesloten is. Jan Karel Bolleman geeft aan dat het niet
zo zeer een pilot is.
Reinier Hoon vraagt of het project niet voorgelegd had moeten worden aan de MR. Jan Karel
Bolleman kan niet aangeven of het ter goedkeuring aan de MR is voorgelegd. Jos Bierman
stelt voor om de afronding van dit agendapunt naar de volgende MR-vergadering door te
schuiven en dan te bespreken in aanwezigheid van Jeroen van der Eerden en Ad Janssen.
Vragen en/of aandachtspunten kunnen worden aangegeven bij de secretaris. Jan Karel
Bolleman geeft aan dat de financiële onderbouwing van het laptopproject voor de volgende
vergadering aangeleverd kan worden. Jan Karel Bolleman geeft aan dat hij niet kan
garanderen dat de leerlingenenquête voor de volgende vergadering afgenomen en
geanalyseerd is.
Jacky Lamoré zegt toe dat als de enquête ontbreekt dat Ad Janssen dit toelicht.
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Centrale Directie.
Reglement Commissie van Beroep voor de Examens (verzoek tot instemming).
Ed van Berlo zet zijn vraagtekens bij de termijn van 2 keer 2 weken. Jos Bierman wenst dit
niet te wijzigen; de commissie van beroep meldt het als ze met deze termijn tegen problemen
aanloopt. Ed van Berlo geeft aan dat zijn opmerking niet als bezwaar bedoeld was.
John Wijenbergh vraagt via de mail of er nog een beroepsmogelijkheid bestaat na een
afwijzing van de Commissie van Beroep voor de Examens Voortgezet Onderwijs Maastricht.
Antwoord: Ja, dat kan bij de Burgerlijke Rechter.
Verder pleit John Wijenbergh per mail voor een evenwichtige samenstelling van de
commissie (bijvoorbeeld door het toevoegen van een ouder). Het is niet uitgesloten dat een
ouder, bij voorkeur een jurist, deel uit maakt van de commissie. Het spreekt voor zich dat
deze ouder niet direct bij de Maastrichtse locaties betrokken is. Het functioneren van de
Commissie van Beroep voor de Examens Voortgezet Onderwijs Maastricht wordt in 2011
geëvalueerd.
Luc Wiertz vraagt om het correspondentieadres op pagina 3 aan te passen door Commissie
van Beroep voor de Examens te veranderen in Commissie van Beroep voor de Examens
Voortgezet Onderwijs Maastricht.
De MR adviseert positief en daardoor gaat het reglement per direct in.
Actief burgerschap en sociale integratie (verzoek tot instemming).
Actief burgerschap is een speerpunt van de overheid. Men wil dat scholen hier voor beleid
ontwikkelen. De onderwijsinspectie geeft met een zekere regelmaat aan dat men het beleid
m.b.t. dit onderwerp onvoldoende vindt. Met het voorliggende stuk wordt het beleid
ingekaderd, er wordt dus een kader voor de komende jaren vastgesteld en daaraan worden
de concrete activiteiten, per locatie, per leerjaar gekoppeld.
Pagina 3de speerpunten die de gemeenschap van scholen heeft vastgesteld worden op
deze pagina weergegeven. Jacky Lamoré geeft aan dat het managementteam het stuk
draagt en dat de uitvoering ervan reëel is. Bert Heijnens geeft aan dat het voor zich spreekt
dat de MR ook betrokken wordt bij de concrete uitwerking van het beleid. Jos Bierman stelt
dat dit laatste vanzelfsprekend is. Men wil de MR niet frustreren. Het stuk dient ter
bevordering van de gezamenlijkheid. De concrete invulling komt in het schoolplan.
De MR stemt unaniem voor.
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Vervolg 5
Aanmelding en inschrijving zij-instroom (adviesaanvraag).
Jos Bierman ligt toe dat het voor de hand lag dat na het vastleggen van de regels voor
aanmelding en inschrijving van brugklasleerlingen ook de aanmelding en inschrijving van de
zij-instromers wordt vastgelegd.
In het stuk wordt duidelijk aangegeven wat de procedure is bij het zowel het aannemen als
het afwijzen van zij-instromers.
Pagina 1, punt 1der wordt gevraagd of het zonder meer toelaten van leerlingen tot 1 mei
niet het risico met zich meebrengt dat er op verschillende locaties onvolledige groepen
ontstaan. Jos Bierman geeft aan dat dit een consequentie kan zijn, maar dat onvolledige
groepen ook een gevolg kan zijn van de bevordering van de eigen leerlingen.
Pagina 2, ad 2Bert Heijnens geeft aan dat de praktijk tot nu toe anders was.
Pagina 2, ad 4Luc Wiertz vraagt of een school mag afwijken van een onafhankelijk
niveauonderzoek van ASL of het COB. Jos Bierman geeft aan dat dit niet de bedoeling is.
Pagina 2, ad 5De vraag wordt gesteld hoe men het verschil tussen de kosten van een
leerling bij het OPDC en de leerlingfinanciering opvangt. Jos Bierman geeft aan dat een
gemiddelde leerling € 6.000,- oplevert voor de dekking van materiële en personele kosten.
Een OPDC-leerling kost gemiddeld € 11.000,-. Afhankelijk van de leerling wordt bepaald wat
er bijgepast moet worden.
Na de toezegging dat het definitieve stuk op korte termijn aan de teamleiders ter beschikking
wordt gesteld, adviseert de MR positief.
Gymnasium
De Stichting Zelfstandig Gymnasium Zuid Limburg, opgericht door een aantal ouders, wenst
een klassiek gymnasium in Maastricht. Jos Bierman vermeldt dat de stukken van de stichting
niet altijd uitblinken in helderheid en naar zijn mening niet altijd de waarheid benaderen. Het
bestuur van de Stichting Zelfstandig Gymnasium Zuid Limburg heeft zowel met het bestuur
van de stichting LVO als met de Centrale Directie van de gemeenschap van scholen in
Maastricht een gesprek gevoerd, vervolgens is het gymnasium besproken op een APV van
de locatie Noormannensingel en tot slot is op verzoek van de Centrale Directie een gesprek
gevoerd met een groep bestaande uit: een aantal teamleiders, een aantal docenten, de
locatiedirectie en een aantal personeelsleden van de MR. Op basis van de discussie in de
laatstgenoemde groep is besloten om een extra impuls te geven aan het gymnasium van het
Sint-Maartenscollege. De extra impuls wordt uitgewerkt door Jos Bierman, Vincent
Westerwoudt en Huub Francort en zal in de vorm van een vierpuntenplan in de volgende
MR-vergadering voorgelegd worden. Naar aanleiding van een vraag wordt aangegeven dat
het ontbreken van ouders in de discussiegroep geen bewuste keuze was. Jacky Lamoré
geeft aan dat de aanwezige docenten, indien nodig, de andere geledingen kunnen
informeren. Donderdag 4 maart volgt weer een gesprek tussen de Stichting Zelfstandig
Gymnasium Zuid Limburg, de Centrale Directie en het bestuur van LVO. Jos Bierman gaat
ervan uit dat dit een laatste gesprek is. De koers is dat men gelooft in een versterking van het
gymnasium van het Sint-Maartenscollege met behulp van interne krachten.
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Nieuwe leefregels HAVO/VWO.
In het voorstel van de leefregels is nummer 6 aangepast en nummer 10 toegevoegd.
6 wordt: Eten, drinken en kauwgom kauwen doen we alleen in de kantine, de aula en buiten.
10 wordt: De hoofdingang is uitsluitend voor bezoekers en personeel. Leerlingen maken
gebruik van de ingangen aan de schoolpleinen.
Jan Karel Bolleman geeft aan dat deze aanpassingen zijn tot stand gekomen na gespreken
met mentoren en leerlingen. Men kan akkoord gaan met de regels als men de hele dag door
mag eten. Leerlingen hebben aangegeven dat leefregels alleen werken als er toezicht is. De
school werkt aan de realisatie van extra toezicht.
Reinier Hoon vraagt waar de toegezegde blik en vegers in de lokalen blijven. Jan Karel
Bolleman geeft aan dat deze er wel zijn, maar nog niet verspreid.
Fivian Rossell stelt dat er op de VMBO-locaties ook niet altijd voldoende toezicht is. Johan
Moes ontkent dit. Hij controleert de surveillance zelf ieder dag, maar als er iemand ziek wordt
dan heb je wel een probleem. Bert Heijnens bevestigt dit.
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Vervolg 6
De surveillance verhoogt het toch al hoge werkdruk van het OOP. De hoge werkdruk lijkt in
strijd met het aantal OOP-ers volgens de LVO-normen. Sonja Szustka wenst een overzicht
van LVO met namen en taken dus wie valt onder OOP en welke taken behoren deze
personen uit te voeren. Jan Karel Bolleman wenst dit ook en overlegt dit met de Centrale
Directie. Johan Moes geeft aan dat dit punt terug kan komen in het overleg naar aanleiding
van de taakuren van docenten.
Fivian Rossell vraagt of er geen vrijwilligers ingezet kunnen worden. Jan Karel Bolleman
geeft aan dat dit in de praktijk moeilijk is.
Reinier Hoon vraagt zich af of er een tekort aan conciërges is. Jan Karel Bolleman geeft aan
dat het in principe kan zolang er niemand ziek is. Petra Stassen onderzoekt of de
werkverdeling anders kan. Uitbreiding is, financieel, op dit moment niet mogelijk.
Terug naar punt 6!
Sonja Szustka vraagt of er ook geen sancties hadden moeten worden opgenomen. Johan
Moes is hier een tegenstander van, lijstjes met sancties lossen naar zijn mening niets op.
Reinier Hoon vraagt of punt 10 van de leefregels niet in strijd is met artikel 24, lid 3c van het
medezeggenschapsreglement (voorzieningen ten behoeve van leerlingen). Reinier Hoon
vraagt wat de reden van regel 10 is. Jan Karel Bolleman antwoordt dat we de entree netjes
willen houden. Svenja van Vondelen geeft aan dat de entree niet veel door leerlingen
gebruikt wordt. Jan Karel Bolleman wijt dit aan het pauzetoezicht. Jos ten Haaf begrijpt het
argument van een schone hal en ziet regel 10 als een tot nu toe ongeschreven regel.
De MR gaat akkoord met de nieuwe leefregels. Deze regels kunnen nu gecommuniceerd
worden naar leerlingen, ouders en medewerkers.
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Leerlingenstatuut.
Svenja van Vondelen vraagt zich af of wij inhoudelijk op het statuut ingaan. Bert Heijnens
geeft aan dat hij dit niet verwacht omdat de wijzigingen zeer beperkt zijn. Bert Heijnens past
de tekst aan en legt deze vervolgens aan de MR ter goedkeuring voor.
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Ontruimingsplan en calamiteitenplan Noormannensingel.
Als gevolg van afwezigheid van Leo Reijnen wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
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Wat verder ter tafel komt
Sonja Szustka meldt dat er naar haar mening te weinig bhv-ers zijn.
Fivian Rossell vraagt zich af hoe vaak er geoefend moet worden. Johan Moes geeft aan dat
dit één keer per jaar moet.
Bert Heijnens deelt mede dat de pMR-vergadering van donderdag 4 maart verschuift naar
woensdag 17 maart als gevolg van het relatief grote aantal zieke pMR-leden.
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Rondvraag
Ed van Berlo stelt een vraag over de functiemix OPDC en de relatie OPDC Stella Maris.
Jos Bierman antwoordt dat het OPDC voortkomt uit de Maastrichtse middelbare scholen en
het Stella Maris. Het personeel wordt paritair verdeeld. Stella Maris levert nauwelijks
leerlingen aan bij het OPDC. Mochten er over een aantal jaren veel leerlingen worden
aangeleverd door het Stella Maris dan kan het worden aangepast.
Hilda Mertens vraagt zich af of leerlingen met autisme in het reguliere onderwijs een
HAVO/VWO-diploma kunnen halen. Jos Bierman: het plan van de directeur van IVO werkt
niet. Het streven blijft dat leerlingen in het reguliere onderwijs geplaatst worden. In alle
HAVO/VWO-locaties moet met externe ondersteuning passend onderwijs geboden worden.
Hilda Mertens merkt op dat er in de regio Sittard-Geleen met proeftuintjes gewerkt wordt.
Jacky Lamoré geeft aan dat ook in de regio Maastricht met proeftuintjes wordt gestart en dit
vervolgens in het reguliere onderwijs wordt ingebed.
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Vervolg 10
Reinier Hoon vindt het schijn dat de scholen voor de Open-Dag opgekalefaterd worden. Jos
Bierman bevestigt dat de gebouwen voor de Open-Dag extra onderhoud krijgen, maar vindt
dit ook logisch aangezien je je op een Open-Dag op je best wil presenteren. Jan Karel
Bolleman geeft aan dat ook in de zomervakantie veel aan onderhoud is gedaan en dat
onderhoud niet alleen in het teken van de Open-Dag staat. Het budget is niet toereikend om
iedere maand intensief onderhoud uit te voeren.
Svenja van Vondelen vraagt of het gerucht dat het gymnasium naar de Theresiaschool
verplaatst wordt klopt. Jan Karel Bolleman geeft aan dat hier geen sprake van is.
John Wijenbergh heeft per mail zijn zorg uitgesproken over de lesuitval i.v.m. ziekteverzuim
en de trage vervanging van zieke docenten. Hij vraagt zich af of dit gerapporteerd kan
worden. Jan Karel Bolleman geeft aan dat er wettelijk pas na 2 weken vervangen kan worden
en dat er daardoor vaak een maand voorbij is voordat de vervanging concreet wordt. Jos
Bierman stelt dat een langdurige vervanging sneller geregeld kan worden mits duidelijk is dat
iemand lang weg is. De school houdt per klas de realisatie van de onderwijstijd bij.
Bert Heijnens deelt mee dat VM2 veel aandacht heeft. De MR is tot dit moment slechts één
keer voorgelicht terwijl er instemming vereist is. De Centrale Directie zorgt dat de formele
bevindingen worden voorgelegd. De termijn zal in overleg met Jeroen van der Eerden worden
vastgelegd. Johan Moes vult aan dat het derde cohort open staat voor de scholen van het
eerste en tweede cohort. De financiering wordt totaal en daardoor is de financiële zorg
minder.
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Sluiting
Bert Heijnens dankt iedereen voor de inbreng en nodigt iedereen uit voor de volgende MRvergadering op 22 maart aanstaande.

Notulist: Luc Wiertz
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