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MR Sint-Maartenscollege
Schooljaar 2016 - 2017

Maastricht, september 2017
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Verantwoording
Als gevolg van artikel 19 van het MR-reglement doet de secretaris van de MR
jaarlijks schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de raad. Een afschrift van dit
verslag wordt digitaal toegestuurd aan de Centrale Directie van Maastricht en alle
leden van de MR van het Sint-Maartenscollege. Verder is het verslag inzichtelijk voor
alle medewerkers, ouders en leerlingen van het Sint-Maartenscollege door publicatie
op het extranet van de school.
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Onderwerpen van gesprek 2016 – 2017










































Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020
Bevorderingscriteria VMBO
Clusterraad Maastricht
Communicatie
Examenreglement VMBO
Examenreglement HAVO/VWO
EOA/ISK
Financiële situatie/bijsturingsmaatregelen HAVO/VHBO/VWO
Formatie – procedure bij formatietekort
Formatieplan
Functiemix
Huishoudelijk Reglement aanpassing
Jaarplanning 2016-2017 VMBO
Jaarplanning HAVO/VHBO/VWO
Jaarplanning LVO Maastricht
Jaarverslag MR 2015 – 2016
Lessentabel VWO onderbouw
Lessentabel VHBO onderbouw
Lessentabel VMBO
MR structuur en samenwerking binnen LVO Maastricht
MR structuur binnen Stichting LVO
Nevenvestiging Zorg
OLC/mediatheek bemensing HAVO/VHBO/VWO
Onderwijs Ontwikkelingen Maastricht (OOM)
Onderwijsaanbod VWO domein
OOP personele bezetting
Ouderbijdrage 2017–2018 VMBO
Periodisering
Procedure lesverwijdering VMBO
PTA’s opzet en indeling
Samenstelling MR
Schoolgids VMBO 2016-2017
Schooljaarplan HAVO/VWO 2016 – 2017
Schooljaarplan VMBO 2016-2017
Taakbeleid
Technasium, ontwikkeling van Toetsplanning HAVO/VWO 2016-2017
Toetsweek VMBO onderbouw
Transitieplannen VMBO, VHBO, VWO
Verkiezingstraject
Verzuimprotocol VMBO
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Doorlopende zaken 2016 – 2017 / 2017 – 2018
















EOA/ISK
Financiële situatie/bijsturingsmaatregelen HAVO/VHBO/VWO
Formatieplan
Functiemix
Jaarplanning
MR structuur en samenwerking binnen LVO Maastricht/clusterraad
Onderwijs Ontwikkelingen Maastricht
Ouderbijdrage
Taakbeleid
Tekst schoolgids
Transitieplannen Onderwijstijd VMBO, VHBO, VWO
Verkiezingen
VHBO domein - ontwikkelingen
VMBO domein - ontwikkelingen
VWO domein - ontwikkelingen
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Vergaderdata
Vergaderdata MR
De MR is bijeen geweest op:
20 september 2016
1 november 2016
13 december 2016
24 januari 2017
21 maart 2017
18 april 2017 (extra)
23 mei 2017
13 juni 2017
4 juli 2017
Vergaderdata pMR
De voltallige pMR is bijeen geweest op:
5 december 2016
6 februari 2017
10 april 2017
16 mei 2017
26 juni 2017
Daarnaast zijn er per locatie regelmatig pMR-vergaderingen geweest met de eigen
Locatiedirectie(s).
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Afspraken-/besluitenlijsten van de MR

MR-vergadering, 23 september 2016
 Een MR lid van de oudergeleding geeft aan zich terug te trekken als MR lid.
 De MR bespreekt de vergaderplanning en spreekt nadrukkelijk de wens uit dat
de Centrale Directie bij MR-vergaderingen aanwezig is. Wat sommige zaken
betreft is het noodzakelijk dat de Centrale Directie aanwezig is om tot een
zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen.
 De MR bespreekt “Eén Instroompunt VHBO”. Hierover is nu geen besluit
genomen.
 De MR kiest een nieuwe afgevaardigde uit de oudergeleding voor de GMR.
 Een aantal MR leden is aftredend/afgetreden. Er worden verkiezingen
gehouden. De MR kiest een verkiezingscommissie voor VMBO en voor
HAVO/VWO.
 De MR bespreekt de procedure rondom het examenreglement HAVO/VWO
2016-2017. Inhoudelijke bespreking volgt later.
 Het voorstel “wijziging Leerlingstatuut” wordt besproken. Er wordt geen
instemming verleend.
 In 2e termijn wordt negatief geadviseerd over de benoeming van een
Domeindirecteur.
 De MR spreekt zijn zorgen uit over het feit dat voor HAVO 3 leerlingen de
profielkeuze mogelijkheden beperkt zijn, in tegenstelling tot wat eerder door de
directie is aangegeven.
 De MR constateert dat er voor een vak in VWO bovenbouw wordt afgeweken
van de lessentabel. Hierover zal in een brief aan de Centrale Directie om
uitleg gevraagd worden.

MR-vergadering, 1 november 2016
 De MR heet twee nieuwe leden voor de personeelsgeleding welkom
 De benoeming van de nieuwe voorzitter van de Centrale Directie wordt
bekendgemaakt.
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 De stand van zaken m.b.t. de verkiezingen wordt besproken.
 De “Schoolgids VMBO 2016-2017” wordt besproken. De MR verleent geen
instemming, er zal een nieuwe tekst aangeleverd worden.
 De MR verleent instemming aan de “jaarplanning HAVO/VWO 2016-2017”.
 Er wordt geen instemming verleend aan de “jaarplanning LVO Maastricht
2016-2017”.
 De MR bespreekt het “Examenreglement HAVO/VWO”. Er zullen enkele
wijzigingen worden doorgevoerd; derhalve wordt er nog geen besluit
genomen.

MR-vergadering, 13 december 2016
 Een nieuw MR lid oudergeleding VMBO wordt welkom geheten.
 De MR bespreekt knelpunten in het vergaderrooster.
 De MR bespreekt (de uitslag van-) de verkiezingen.
 Na bespreking wordt instemming verleend aan de “procedure lesverwijdering
VMBO”.
 Ook instemming wordt verleend aan het “verzuimprotocol VMBO”.
 De MR bespreekt het “examenreglement 2016-2017 VMBO”. Hieraan wordt
instemming verleend.
 Besproken wordt de “jaarplanning 2016-2017 VMBO”. Hieraan wordt geen
instemming verleend.
 De MR bespreekt de “bevorderingscriteria 1-4 VMBO”. Er wordt hierover geen
besluit genomen, een aangepast stuk wordt afgewacht.
 Het “examenreglement HAVO/VWO 2e versie” wordt besproken. Met een
aanpassing voor wat betreft de rekentoets wordt hier instemming aan
verleend.

MR-vergadering, 24 januari 2017
 De leerlinggeleding zou graag een aanpassing zien van het huishoudelijk
reglement, met daarin opgenomen dat er géén vergaderingen worden gepland
wanneer de leerlinggeleding door overmacht, bijvoorbeeld toetsweek, niet
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aanwezig kan zijn. Besloten wordt dat hiertoe een wijzigingsvoorstel wordt
opgesteld waarover in de volgende vergadering wordt besloten.
 Er wordt definitief ingestemd met de “bevorderingscriteria VMBO”.
 Ook wordt definitief ingestemd met het “examenreglement VMBO”.
 Hetzelfde geldt voor “Procedure Lesverwijdering VMBO”: hieraan wordt
definitief instemming verleend.

MR-vergadering, 21 maart 2017
 De leerlinggeleding en daarmee ook de Raad gaan akkoord met de
aanpassing van het “huishoudelijk reglement”.
 De profielschets voor werving van een nieuw lid van de Centrale Directie
wordt besproken. De MR brengt hierover een positief advies uit.
 De MR bespreekt het voorstel “Aanbieden VHBO Onderwijs alle leerjaren in
Maastricht Oost”. De MR adviseert hierover positief. Omdat de personele
consequenties nog niet duidelijk zijn, wordt de afspraak gemaakt dat de pMR
eventuele personele gevolgen ter instemming krijgt voorgelegd.
 Er wordt instemming verleend aan de aanpassingen in het PTA Duits VWO 6.
 Een MR lid van oudergeleding (VMBO) heeft zich teruggetrokken waardoor er
een vacature ontstaat.

(extra ingelaste) MR-vergadering, 18 april 2017
 In deze extra ingelaste MR bijeenkomst zijn per domein de Transitieplannen
Onderwijstijd besproken met de domeindirecties. Het betreft een eerste
termijn. Er vindt nog geen besluitvorming plaats.

MR-vergadering, 23 mei 2017
 De MR bespreekt de structuur medezeggenschap Maastricht.
 Er wordt een aantal zaken en besluiten vanuit de pMR besproken: taakbeleid,
periodisering VMBO, Formatieplan, plaatsingsprocedure bij formatietekort.
 De opzet en indeling van de PTA’s worden besproken. De MR verleent
hieraan instemming.
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 Aan de “Jaarplanning LVO Maastricht” wordt geen instemming verleend.
 De Transitieplannen Onderwijstijd voor de drie domeinen worden besproken.
Aan het “Transitieplan VHBO” wordt instemming verleend; aan de
transitieplannen “VMBO” en “VWO” wordt geen instemming verleend.

MR-vergadering, 13 juni 2017
 Op GMR niveau is gesproken over een eventuele Clusterraad Maastricht. Dit
wordt toegelicht en besproken.
 Besproken wordt de “begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020”. Er
wordt geen besluit genomen; de MR wil graag hierover in gesprek met de
Centrale Directie.
 De (problemen rondom) de toetsweek onderbouw VMBO worden besproken.
 De MR constateert dat de lessentabel VHBO leerjaar 2 en een evaluatie van
VHBO leerjaar 1 nog niet is aangeboden, ondanks eerdere toezeggingen
hierover; de Raad zal bij de Domeindirecteur er op aandringen om deze
alsnog aan te bieden.
 Een MR lid van de oudergeleding (VMBO) trekt zich terug waardoor er nog
een vacature ontstaat.

MR-vergadering, 4 juli 2017
 De MR bespreekt de jaarplanningen en verleent instemming aan
- de jaarplanning voor VWO leerjaar 1 en 2, en voor VHBO 1 en 2;
- de jaarplanning voor VWO leerjaar 3 t/m 6 en voor HAVO 3 t/m 5.
 De MR bespreekt de bijsturingsmaatregelen. Hierover kan geen advies
worden uitgebracht, er zal een aangepast stuk worden aangeboden.
 Er wordt instemming verleend aan de jaarplanning van LVO Maastricht voor
2017-2018.
 De MR bespreekt de lessentabel voor VHBO leerjaar 3. Hieraan wordt
instemming verleend m.i.v. schooljaar 2018-2019.
 Geen instemming wordt verleend aan het “Transitieplan Onderwijstijd VMBO”.
 De oudergeleding VMBO is akkoord met de schoolrekening.
 De MR neemt afscheid van vertrekkende MR leden.
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Afspraken-/besluitenlijsten van de pMR

pMR-vergadering, 5 december 2016
 De pMR bespreekt de begroting 2017 en meerjarenraming t/m 2020.
 De pMR bespreekt de formatieplannen 2016-2017 VMBO en HAVO/VWO
waar nog geen instemming aan is verleend. Geconstateerd wordt dat van de
Centrale Directie nog geen reactie hierop is ontvangen.

pMR-vergadering, 6 februari 2016
 De pMR bespreekt de functiemix. De pMR zal op basis van de gegevens zoals
die door Stichting LVO zijn aangeleverd en op basis van gesprekken met de
financiële afdeling LVO Maastricht een (procedure-)voorstel formuleren en dat
indienen bij de CD.

pMR-vergadering, 10 april 2017
 De pMR bespreekt het taakbeleid en doet in een brief aan de Centrale Directie
een voorstel tot een implementatietraject Wijziging Taakbeleid.
 De pMR bespreekt de functiemix. Verschillen van inzicht met de Centrale
Directie zullen in een brief worden toegelicht.
 De pMR bespreekt de resultaten van de bijeenkomst Maastricht breed over de
Transitieplannen Onderwijstijd voor de drie Domeinen.
 De pMR bespreekt het document betreffende plaatsing van personeel bij een
formatietekort.

pMR-vergadering, 16 mei 2017
 De pMR bespreekt de formatieplannen. Deze zijn aangeboden op
Domeinniveau. Omdat de pMR alleen besluiten kan nemen op BRIN-niveau,

Jaarverslag MR Sint-Maartenscollege schooljaar 2016 – 2017

11

zal aan de Centrale Directie verzocht worden om de formatieplannen op
BRIN-niveau aan te leveren.
 De pMR bespreekt de plaatsingsprocedure bij formatietekort binnen
Maastricht. Hierover kan nog geen besluit worden genomen omdat er nog
vragen en opmerkingen zijn waarop de pMR een reactie van de Centrale
Directie verwacht.
 De stand van zaken m.b.t. de Transitieplannen wordt besproken.
 De pMR bespreekt de wijziging Taakbeleid en de stemmingsprocedure
hierover door personeel. Aan het voorstel wijziging Taakbeleid wordt geen
instemming verleend. Er zal eerst nog een aantal aanpassingen doorgevoerd
moeten worden.
 De pMR bespreekt periodisering VMBO. Aan het voorstel wordt geen
instemming verleend, tenzij de passage waarin vermeld staat dat in overleg
met de docent extra lessen toegekend worden indien geen invulling met taken
kan worden gerealiseerd, wordt verwijderd.

pMR-vergadering, 26 juni 2017
 De pMR bespreekt de procedure omtrent het voorstel aanpassing reglement
wijziging taakbeleid. De pMR besluit wederom geen instemming te verlenen
aan het voorgestelde taakbeleid, tenzij de door de pMR voorgestelde
procedure om de beslissing hierover aan het personeel over te laten, wordt
overgenomen.
 Daaraan gekoppeld bespreekt de pMR de procedure stemming personeel
over aanpassing taakbeleid. De pMR doet hiertoe een voorstel naar de
Centrale Directie.
 De pMR bespreekt binnengekomen mails m.b.t. het raadplegen van de
achterban over de jaarplanning 2017-2018.
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Leden van de MR per 1 augustus 2016
Namens de personeelsgeleding
VMBO-locatie
Dhr. John Finders
Dhr. Bert Heijnens (voorzitter)
Mevr. Monique Vanbroeckhoven
vacature
HAVO/VWO-locatie
Mevr. Trix Savelberg (secretaris)
Dhr. John Vroemen
Dhr. Luc Wiertz (vice-voorzitter)
vacature
Namens de ouders/leerlingen
VMBO-locatie
Dhr. Tom Habets
Dhr. Jan Kerckhoffs
Dhr. Peter Leenders
Dhr. Léon Vorstermans

HAVO/VWO-locatie
Mevr. Tanja Ringhs-Dohmen
Dhr. Jules Geraerds
Dhr. Armand Gozé
Mevr. Dina Paris
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Leden van de MR per 31 juli 2017
Namens de personeelsgeleding
VMBO-locatie
Dhr. John Finders
Dhr. Bert Heijnens (voorzitter)
Dhr. Anton Keurentjes
Mevr. Monique Vanbroeckhoven
HAVO/VWO-locatie
Mevr. Mary-Jane Lommers
Mevr. Trix Savelberg (secretaris)
Dhr. John Vroemen
Dhr. Luc Wiertz (vice-voorzitter)
Namens de ouders/leerlinggeleding
VMBO-locatie
4 vacatures
HAVO/VWO-locatie
Mevr. Tanja Ringhs-Dohmen
Dhr. Armand Gozé
2 vacatures
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