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Notulen ingelaste MR-vergadering 7 november 2018, 19:00 uur, locatie Noormannensingel.

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

De voorzitter opent de vergadering. Helaas is de CD verhinderd.
2. Besluit Eindscenario herinrichting en transitieplan

N.a.v. de vorige vergadering heeft alleen Tanja Dohmen nog vragen gesteld aan
de CD, maar nog geen antwoord gekregen.
Enno Soeren geeft aan dat hij dit een moeilijk onderwerp vindt. De CD heeft in een
pleidooi gezegd dat we niet anders kunnen dan samengaan omdat anders de
leerlingen blijven weglopen. Hij vindt het moeilijk om in te zien of dit het juiste plan is.
Yvonne Halders geeft aan dat we nu voor een voldongen feit worden gezet, maar is
er nog ruimte voor verdere invulling van beleid tijdens de transitieperiode? Enno
Soeren geeft aan dat volgens hem nu voor de grote lijnen gestemd moet worden.
Tanja Dohmen vindt dat 2 aparte zaken bekeken moeten worden: het eindschenario
en het transitieplan. Tanja vindt dat het bevoegd gezag in Sittard garanties moet
geven. Luc Wiertz geeft aan dat volgens de begrotingscijfers die Jeffreye Vossen
presenteerde het SMC beter gaat presteren dan het aantal leerlingen zou
verantwoorden.
Harry Oomen geeft aan dat in een transitieperiode rode cijfers, tot zekere hoogte,
geaccepteerd zouden moeten worden. Hij vraagt zich ook af of het MT van Porta wel
achter deze plannen staat.
Luc Wiertz geeft aan dat in dit plan ineens een HAVO op Porta komt terwijl in het
vorige plan duidelijk stond dat er geen HAVO op Porta zou komen omdat het
voedingsgebied niet toereikend was. Jeffreye Vossen had dit ook duidelijk kenbaar
gemaakt in het overleg in het voorjaar. Dit betekent dat de HAVO op het SMC
waarschijnlijk kleiner wordt en dat dit effect heeft op de financiële draagkracht van het
SMC.
De rest van de bespreking/discussie vindt in beslotenheid plaats.
Het is voor de MR cruciaal om garanties/zekerheid te hebben dat er goed onderwijs
wordt aangeboden tijdens de transitieperiode.
Er wordt nu geen besluit genomen, maar de MR vraagt om 4 dagen uitstel op de
reactietermijn en of de CD wil aanschuiven bij de volgende vergadering, zodat er op
22 november een besluit genomen kan worden.
3. Profiel locatiedirecteur Noormannensingel en samenstelling BAC

Wij stellen 2 BAC’s voor: één die is samengesteld uit ouders, leerlingen en personeel
(5 leden) en één die is samengesteld uit directieleden. We willen wel graag een
reactie i.v.m. de opmerking van Jeffreye Vossen dat beide BAC’s dan het vetorecht
krijgen. Wat houdt dit vetorecht dan in?
Verder wil de MR een evaluatiemoment vastleggen, waarbij de MR zal zijn betrokken.
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Waarom staat er niet in de profielschets dat er gewerkt wordt met assessment? Van
die mogelijkheid wil onze BAC gebruik kunnen maken. Eventueel, indien gewenst, op
maat.
In de tekst stellen wij de volgende aanpassingen voor:
Specifieke competenties:
Kunnen omgaan met weerstand  verwijderen.
Bottom up-benadering bij het doorvoeren van veranderingsprocessen 
toevoegen.
Bruggenbouwer  toevoegen
Sterke onderhandelaar  toevoegen
Het Sint-Maartenscollege verzorgt…….Technasium,
Econasium en Gymnasium  toevoegen.

De samenstelling van de BAC: ouders, leerlingen en personeel (5 personen: 3
personeelsleden, 1 ouder en 1 leerling).

4. Schoolgids

Yvonne Halders geeft aan dat er een constructieve vergadering is geweest tussen de
geleding O/L en de locatiedirectie. Er wordt een nieuw stuk aangeleverd.

5. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.
Dit verslag is bij afwezigheid van een secretaris opgemaakt door Mary-Jane Lommers
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