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04-02b
Notulen ingelaste MR-vergadering 13 november 2018, 19:00 uur, locatie Noormannensingel.

Aanwezig: Tanja Dohmen, Yvonne Halders, Bert Heijnens, Anton Keurentjes, Mary-Jane
Lommers, Piet Minartz, Enno Soeren, Juliët Swartjes, Marie-Lotte van der Velden, John
Vroemen, Luc Wiertz, Guido Beckers, Jeffreye Vossen, Peter Overgaauw, Arianne Schut
Afgemeld: Harry Oomen, Monique Vanbroeckhoven.
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en en heet Guido Beckers, Jeffreye Vossen, Peter
Overgaauw en Arianne Schut welkom.

2.

Besluit Eindscenario herinrichting en transitieplan
Guido Beckers heeft het gevoel dat er bij verschillende partijen bereidheid is tot goede
samenwerking. Hij geeft aan dat we in het voortraject van een fusie zitten en niet in een
fusie. Hij is van mening dat als men niet fysiek bij elkaar zit, men toch al zaken
gezamenlijk kan oppakken. Guido Beckers geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat in de
transitieperiode het borgen van goed onderwijs van groot belang is.
De beoogde fusiepartners Sint-Maartenscollege en Porta Mosana College zullen als
gelijkwaardige partijen de samenwerking en de fusie aangaan.
De goede zaken van iedere partner moeten meegenomen worden in het fusietraject.
Peter Overgaauw geeft aan dat er een werkgroep is opgericht die gaat kijken welke
“parels” er zijn op het Sint-Maartenscollege, locatie Noormannensingel.
Yvonne Halders geeft aan dat er dadelijk 4 HAVO-locaties zijn terwijl er niet genoeg
leerlingen zijn voor deze 4 locaties. Guido Beckers geeft aan dat er hiermee een risico
wordt gelopen, maar dat men graag het aanbod wil verbreden bij iedere locatie om
zoveel mogelijk leerlingen in Maastricht te houden.
Luc Wiertz geeft aan dat er een financieel risico wordt gelopen op het SintMaartenscollege omdat HAVO-leerlingen naar Porta kunnen gaan. Jeffreye Vossen
geeft aan dat hier de MAVO erbij komt en dat er een grote kans is dat deze MAVO goed
gaat lopen. Jeffreye geeft aan dat de grootste financiële risico’s gelopen worden in de
bovenbouw.
Tanja Dohmen geeft aan dat er in het VMBO nu 17 leerlingen in de TL/GL zitten. Hoe
kan hier de MAVO dan “groot” worden?
Jeffreye Vossen geeft aan dat er heel veel MAVO-leerlingen nu niet in Maastricht zitten
maar “vluchten” naar het Heuvelland.
Mary-Jane Lommers geeft aan waar het gevoel van twijfel vandaan komt. Guido Beckers
geeft aan dat hij dit begrijpt en dat er in het verleden, helaas, zaken niet goed zijn
gelopen.
Marie-Lotte van der Velden zegt dat het klopt dat het SMC vertrouwen wekt, maar ze
twijfelt of dit meteen vanaf het eerste jaar zorgt voor veel leerlingen op de MAVO. Peter
Overgaauw geeft aan dat het VMBO een tik heeft gehad dat het verstandig is om de
MAVO bij een HAVO/VWO te zetten om ervoor te zorgen dat er MAVO-onderwijs in
Oost blijft.
Bert Heijnens vraagt of de opstart van de MAVO op de Noormannensingel synchroon
loopt met de afbouw van de TL op de Bemelerweg. Guido Beckers geeft aan dat dit
klopt.
Enno Soeren wil graag horen of de CD de financiële gaten wil dichten als het meest
negatieve scenario gaat plaatsvinden. Jeffreye Vossen geeft aan dat hij hier geen “ja” op
kan zeggen omdat de CD zelf geen geld heeft; dit hebben de scholen zelf of het CvB.
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CvB wil eventueel extra middelen geven als dit gaat naar de ontwikkeling, niet om de
reguliere begroting kostendekkend te maken. Guido Beckers geeft aan dat bij een fusie
er straks één brinnummer is en dat de financiëring dan ook als één school gezien wordt.

Tanja Dohmen vraagt hoe het zit met de structuur van het brinsysteem. Guido Beckers
legt dit uit.
Piet Minartz vraagt hoe het zit met loze vierkante meters. Guido Beckers geeft aan dat
de gemeenteraad verantwoordelijk voor de huisvesting. De gemeente wacht af wat er uit
de MR-besluiten komt en zal daarna met een nieuw huisvestigingsplan komen.
Besluit: de MR besluit instemming te verlenen aan het document “1808-30
Voorgenomen besluit CvB inzake eindscenario (her)inrichting voortgezet onderwijs
Maastricht en het bijbehorende transitieplanverzoek”.

3.

Rondvraag
Luc Wiertz geeft aan dat er een verslag moet komen van het vmbo-overleg.
Bert Heijnens zal dat aanleveren.

4.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur.
Dit verslag is bij afwezigheid van een secretaris opgemaakt door Mary-Jane Lommers
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