Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Aanwezig: Tanja Dohmen, John Finders, Jules Geraerds, Armand Gozé, Tom Habets, Bert Heijnens,
Jan Kerckhoffs, Léon Vorstermans, John Vroemen Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Peter Leenders, Dina Paris, Monique Vanbroeckhoven, Trix Savelberg
Notulen extra ingelaste mr-vergadering
dinsdag 17 mei 2016
19:30 – 20.15 uur, locatie Noormannensingel.

1. Opening
Bert Heijnens heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
3. Besluitvorming Veiligheidsplan HAVO/VWO (instemming)
Tanja Ringhs geeft aan dat er in de voorbespreking de toezegging is gedaan dat er een
tijdlijn/tijdslimiet toegevoegd wordt in het deel over het pestprotocol. Dit zou met Guusje Marx
kortgesloten worden. Jules verklaart dat er wel een toezegging in deze is gemaakt door de
schoolleiding.
Na stemming is het voorstel is aangenomen.
De MR stemt voor en zal in de brief er op wijzen dat de gedane toezeggingen nagekomen
worden.
4. Besluitvorming Verzuimbeleid HAVO/VWO Na stemming wordt het voorstel unaniem
aangenomen.
5. Besluitvorming Schoolgids (instemming o/l) Voor in schooljaar 2016-2017 komt er een
compleet aangepaste tekst voor de schoolgids waarin de opmerkingen over de huidige
schoolgids verwerkt worden.
Na stemming wordt het voorstel unaniem aangenomen.
6. Inrichting één instroompunt VHBO Maastricht. Het stuk onderbouwing voor een instroompunt
levert veel vragen op. De raad kan daar geen weloverwogen advies over uitbrengen. De MR
vraagt de cd om op de vergadering van 31 mei toelichting te geven. Mogelijk kan Twan
Wijnands het stuk uit hoofde van zijn kwartiermakersrol toelichten.
7. Besluitvorming Inrichting één instroompunt VHBO Maastricht (advies) zie agendapunt 6. De
MR vraagt de cd of de kwartiermaker om op de vergadering van 31 mei nadere toelichting te
geven.
8. Rondvraag
-Armand Gozé: wat is de volgende stap met betrekking tot de enquête over de jaarplanning.
De MR vraagt de directie om de resultaten van de enquête bekend te maken en ter
beschikking te stellen aan de MR. Wij bepalen zelf of we deze ter beschikking stellen.
-Luc Wiertz; Er is nog steeds geen aangepaste versie van het voorgenomen besluit met
betrekking tot de inrichting van het VWO. De MR vraagt de CD in een brief om het
voorgenomen besluit alsnog aan te leveren.
Bert Heijnens:Er is een voorstel aangeboden waarin de kwartiermakers worden benoemd tot
domeindirecteuren in de functie locatiedirecteur. Dit stuk zal in de volgende vergadering
geagendeerd worden.
Bert deelt mede dat hij uitgenodigd is voor een gesprek met een medewerker van Bureau
Beekveld & Terpstra. Bureau Beekveld en Terpstra vraagt in de regio’s Parkstad, Heuvelland
en Maastricht aan de stakeholders hun visie op de onderwijsontwikkeling in de regio en de rol
die de centrale directies daarin kunnen spelen.
9. Sluiting: Bert sluit de vergadering.
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