Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR vergadering
dinsdag 20 september 2016
Aanwezig: Tanja Dohmen, John Finders, Jules Geraerds, Armand Gozé, Bert
Heijnens, Peter Leenders, Dina Paris, Trix Savelberg, Monique Vanbroeckhoven,
Léon Vorstermans, John Vroemen, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Tom Habets, Jan Kerckhoffs, Jacky Lamoré, Johan Moes,
Guy de Munck.
Voorbespreking vanaf 19:30 uur t/m 20:15 uur
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom op deze eerste vergadering in het nieuwe
schooljaar.
2.

Mededelingen
- Tom Habets heeft zich per direct afgemeld als MR lid. Hij kan het MR
lidmaatschap niet meer combineren met zijn andere activiteiten.
- Guy de Munck heeft schriftelijk gevraagd of hij zich deze vergadering kan
laten vertegenwoordigen door Daniëlle Pekelharing
(locatieverantwoordelijk teamleider). De voorzitter heeft dit verzoek formeel
afgewezen, verwijzend naar het schoolmanagementstatuut. Daniëlle
Pekelharing is teamleider, kan geen formele toezeggingen doen en mag
formeel geen beslissingen nemen namens de directie.
- Bij afwezigheid van alle directieleden (CD, locatiedirecties) zal de MR over
een aantal agendapunten geen besluiten kunnen nemen. Deze punten
komen te vervallen en zullen moeten worden doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
De MR uit haar onvrede over de afwezigheid van de directies en zou dit
graag aangekaart zien. In deze voor LVO Maastricht én voor het SMC
belangrijke periode met aanzienlijke veranderingen en ontwikkelingen, is
het van groot belang dat het besluitvormingsproces doorgang vindt.
Weloverwogen besluitvorming kan slechts plaatsvinden na overleg met de
directies. De Raad voelt zich niet serieus genomen.
Nu blijkbaar de MR van PMC ook op dinsdagen vergadert, is het risico op
herhaling aanwezig. Dit is geen goede zaak.
Bert Heijnens zal de vergaderdata met de MR van PMC naast elkaar
leggen om te zien of er overlap is.
Ook geeft de voorzitter aan dat er wederom over het voorstel van Rob van
Etten gesproken is om meer te vergaderen in Domeinenstructuur. Dit doet
sinds kort de VMBO locatie al: er wordt vanaf nu met de MR van VMBO
PMC vergaderd op pMR niveau.
Maar zolang VMBO en HAVO/VWO nog onder één BRINnummer vallen,
zal besluitvorming binnen het BRIN plaatsvinden.
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Dhr. Twan Wijnants zou een deel van de vergadering bijwonen om
agendapunt 13 te bespreken. Inmiddels heeft de MR een brief van de CD
ontvangen met de mededeling dat het voorstel Lessentabel VHBO leerjaar
2 is ingetrokken. Dit punt zal alleen met de MR van BFC worden
besproken. De locatie VHBO Noormannensingel is dit schooljaar met de
brugklas begonnen en heeft nog geen 2e leerjaar. Twan Wijnants zal
derhalve de vergadering niet bijwonen.
De voorzitter heeft telefonisch met Dhr. Wijnants gesproken over Eén
instroompunt VHBO, het voorstel hiertoe heeft nog geen positief advies
van de MR. Twan Wijnants deed melding van een bijeenkomst met
teamleiders en ouders VHBO 1e leerjaar. Daaruit is voortgekomen dat er 6
keuzemodules zullen worden aangeboden in twee jaar tijd. De ouders
hadden geen bezwaar als leerlingen voor sommige keuzemodules moeten
pendelen van Noormannensingel naar Eenhoornsingel.
De MR verwacht dat er een nieuw voorstel naar de MR gaat komen.
De lessentabel leerjaar 2 VHBO zal volgend jaar wél aan de MR
aangeboden worden.
Bert Heijnens meldt dat hij op 21 september is uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de beoogde opvolger van Dhr. Ron Bonekamp
als voorzitter CvB.
Overigens bevreemdt het de MR dat Dhr. Bonekamp de overstap maakt
naar de grote concurrent van Stichting LVO.
Op de vraag hoe het staat met de benoeming van de nieuwe voorzitter van
de CD LVO Maastricht antwoordt de voorzitter dat de BAC voor deze
nieuwe voorzitter in geheimhouding werkt.
Trix Savelberg herinnert de MR leden aan de datum van donderdag 6
oktober voor de MR cursus van 15.00-21.00u.

3.

GMR afvaardiging ouder
5 ouders van zowel VMBO als HAVO/VWO hebben zich kandidaat gesteld
voor de vacature in de GMR.
Na (geheime) stemming door de oudergeleding van de MR, waarbij Mw
Dohmen als kandidaat lid niet meestemt) wordt Mw. Tanja Dohmen
(HAVO/VWO) gekozen als nieuw GMR lid, voor een periode van 2 jaar.

4.

Verkiezingen MR (aftredende) leden/vacatures
Per 1 januari 2017 zijn de volgende MR leden, allen oudergeleding, aftredend:
Tom Habets (VMBO)
Jan Kerckhoffs (VMBO)
Tanja Dohmen (HAVO/VWO)
Omdat Tom Habets zich heeft teruggetrokken als MR lid, ontstaat er een
vacature. De overige twee leden zijn herkiesbaar.
Daarnaast zijn er de vacatures bij de personeelsgeleding, op elke locatie één
vacature.
Er zullen verkiezingen plaatsvinden wanneer zich meer dan één kandidaat
opgeeft.
De verkiezingscommissies worden benoemd:
Peter Leenders en Léon Vorstermans voor het VMBO
John Vroemen en Luc Wiertz voor HAVO/VWO.
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5.

Schoolgids 2016-2017
Er kan over de schoolgids geen besluit worden genomen bij afwezigheid van
de directie. Dit punt wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.
Hiermee vervallen ook punt 14 en 22.

6.

Meerjaren Strategisch Beleidsplan HAVO/VWO
Zie punt 5. Hiermee vervallen ook punt 15 en 23.

7.

Examenreglement 2016-2017 HAVO/VWO
Tanja Dohmen heeft bezwaren tegen het voorstel en wilde hierover een
gesprek met de CD. Dit heeft niet plaatsgevonden.
Luc Wiertz: Vóór 1 oktober moet het examenreglement bij de inspectie zijn.
Zonder instemming van de MR blijft het oude reglement van kracht. Het gaat
om minimale veranderingen.
Er ontspint zich een discussie over de vraag of de MR een besluit moet
nemen over het examenreglement, of slechts over de wijzigingen (gearceerd)
in het stuk.
De aanbiedingsbrief suggereert dat het hele document instemming behoeft.
Na een stemming wordt besloten om het stuk niet te bespreken wegens
afwezigheid van de directie. Hiermee vervallen ook punt 16 en 24.

8.

Voorstel Wijziging Leerlingstatuut
De leerlingen in de raad uiten bezwaar tegen het wijzigingsvoorstel. Zij
begrijpen het probleem niet. Eén dag per jaar zal er alcohol geschonken
worden aan 18+ leerlingen; wettelijk gezien is dit toegestaan.
In het stuk wordt melding gemaakt van LVO-beleid. De vraag is wat dat
precies inhoudt en of dat afgedwongen kan worden.
Dina Paris en Armand Gozé zouden de CD hier graag vragen over willen
stellen. Desondanks kan de besluitvorming hierover onder punt 25 wel
plaatsvinden.

Met locatiedirectie vanaf 20:15 uur t/m 21:45 uur
De directies zijn niet bij de vergadering aanwezig. De meeste punten komen
daarmee te vervallen.
9.

Notulen 12 juli 2016
Dit punt zal worden doorgeschoven naar de volgende vergadering; de
directies zijn niet aanwezig om dit mede te bespreken.

10.

MR Jaarverslag 2015-2016
Bert Heijnens:
p. 9, 2e punt moet zijn: de MR geeft een positief advies.
p. 11 m.b.t. de jaarplanning van LVO Maastricht: dit punt
kan geschrapt worden.
Met nog een enkele tekstuele wijziging wordt het jaarverslag vastgesteld; de
secretaris zal zorgdragen voor verspreiding.

11.

Jaarplanning 2016-2017 HAVO/VWO
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De jaarplanning is besproken door de ouder- en leerlinggeleding van de MR
en het MT. Het stuk is opnieuw aangeboden maar kan niet met de directie
besproken worden en zal doorgeschoven worden naar de volgende
vergadering. Hiermee vervalt ook punt 19.
12.

Jaarplanning LVO Maastricht 2016-2017
Dit punt is komen te vervallen, evenals punt 20.

13.

Concept Lessentabel leerjaar 2 VHBO
Het aangeboden stuk is door de CD teruggetrokken. Hiermee vervalt ook punt
21.

14.

Schoolgids 2016-2017
Zie punt 5.

15.

Meerjaren Strategisch Beleidsplan HAVO/VWO
Zie punt 6

16.

Examenreglement 2016-2017 HAVO/VWO
Zie punt 7

17.

Voorstel Wijziging Leerlingstatuut
Zie punt 8

18.

Rondvraag directie
Dit punt is komen te vervallen.

Zonder directie vanaf 21:45 uur t/m 22:15 uur
De punten 19 t/m 24 zijn komen te vervallen.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Besluitvorming Jaarplanning 2016-2017 HAVO/VWO (2e termijn – instemming
o/l)
Besluitvorming Jaarplanning LVO Maastricht 2016-2017 (instemming)
Besluitvorming Concept Lessentabel leerjaar 2 VHBO (2e termijn –
instemming)
Besluitvorming Schoolgids (instemming o/l)
Besluitvorming Meerjaren Strategisch Beleidsplan HAVO/VWO (instemming)
Besluitvorming Examenreglement 2016-2017 HAVO/VWO (instemming)
Besluitvorming Voorstel Wijziging Leerlingstatuut (instemming ll)
De voorzitter vraagt wie het woord wil. Er zijn geen vragen.
Aan het voorstel wordt geen instemming verleend.

26.

Rondvraag
Tanja Dohmen: tijdens de vorige vergadering staakten de stemmen bij de
benoeming van Dhr. Twan Wijnants als locatiedirecteur VHBO. Dit punt had
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opnieuw geagendeerd moeten worden omdat er opnieuw gestemd moet
worden.
De voorzitter: dit klopt niet helemaal. Ons huishoudelijk reglement voorziet hier
niet in.
Artikel 10 van dat reglement schrijft voor dat de raad op voorstel van de
voorzitter een besluit mag nemen. De raad wilt dat er opnieuw wordt gestemd.
Uitslag stemming 2e termijn: Er wordt een negatief advies uitgebracht voor de
benoeming van Twan Wijnants als locatiedirecteur VHBO.
Armand Gozé: nog steeds is er geen email adres beschikbaar voor de
leerlingen in de Raad, ondanks herhaaldelijke toezeggingen van Hennie de
Vries. Trix Savelberg zal hier achter aan gaan.
Armand Gozé: Stelt voor om op de website het MR gedeelte aan te passen en
te verbeteren. Hij zou graag email adressen toegevoegd zien.
De MR heeft een algemeen email adres; de leden die prefereren hun eigen
email adres toe te voegen, kunnen dit kenbaar maken. Dat geldt in elk geval
voor de leerlingen in de Raad.
Er schijnt nu geld beschikbaar te zijn om de website SMC te vernieuwen en te
moderniseren; als dit gaat gebeuren, kan tegelijkertijd het MR gedeelte
aangepast worden.
Dina Paris: Helaas vallen een aantal MR vergaderingen in de toetsweken dan
wel examenperiode.
Bert Heijnens zal de vergaderdata van de MR afstemmen met die van PMC.
John Vroemen: Herinnert de Raad aan het jaarlijkse MR etentje. Hij zal de
organisatie op zich nemen, waarvoor dank.
Luc Wiertz meldt dat er nogal commotie is ontstaan omdat tijdens een
ouderbijeenkomst voor HAVO3 leerlingen zou zijn meegedeeld dat het niet
mogelijk is om volwaardige profielen in H4 aan te bieden voor deze leerlingen.
Deze leerlingen en ouders is bij inschrijving toegezegd dat zij hun diploma op
het SMC zullen halen, ondanks waarschuwingen dat dit met een gering
leerlingaantal niet haalbaar is. Hier zou geld voor beschikbaar moeten komen.
Eventuele opheffing van HAVO bovenbouw per 1 augustus 2017, zou grote
personele consequenties hebben.
De MR moet dit uitzoeken.
Luc Wiertz: op VWO bovenbouw wordt er met een afwijkende lessentabel
gewerkt voor het vak NL&T. Afwijkend ook t.o.v. wat er in de schoolgids over
vermeld staat.
Officieel zou NL&T 2 groepen hebben van ieder 3 uur; in de praktijk zijn daar
drie groepen van 2 uur van gemaakt; dit vanwege de klassengrootte.
Luc Wiertz stelt voor om hier vragen over te stellen middels een brief aan de
directie.
27.

Sluiting
Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21.30u.
Volgende vergadering: dinsdag 18 oktober.
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Notulist: Trix Savelberg
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