Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR-vergadering 20 maart 2018
Aanwezig: Tanja Dohmen, Nadia Ghalouti, Yvonne Halders, Bert Heijnens, Anton Keurentjes,
Mary-Jane Lommers, Peter Overgaauw, Trix Savelberg, John Vroemen, Luc Wiertz
Afwezig met kennisgeving: Armand Gozé, Monique Vanbroeckhoven, Leon Schurgers, Loek de Veen
Met directies vanaf 19:00 uur t/m 20:00 uur
1. Opening
De voorzitter verwelkomt Peter Overgaauw, interimdirecteur HAVO/VWO. Loek de Veen,
interimdirecteur VMBO, is verhinderd.
2. Notulen 27 februari 2018
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
3. Masterplan Onderwijs Maastricht
-Mary-Jane Lommers, verwijzend naar de aanbiedingsbrief, wil benadrukken dat het nu gaat
om eventuele instemming met het verder onderzoeken van de voorgestelde scenario’s;
inhoudelijk zullen zaken nog uitgewerkt worden.
-Bert Heijnens bevestigt dit. De uitvoering van de voorgestelde scenario’s is nog open. OOM
is voorbij, we moeten nu gezamenlijk iets nieuws ontwikkelen.
-Tanja Dohmen vindt het jammer dat de CD niet aanwezig is voor het beantwoorden van
vragen. Zij zou ook graag per onderdeel stemmen. Volgens haar moet er eerst duidelijkheid
komen over bijvoorbeeld de BRIN-structuur en denominatie, voordat je inhoudelijk over de
scenario’s kunt praten.
-Yvonne Halders: er moet ook eerst duidelijkheid zijn over de geldstromen. Zij mist ook de
vervolgstappen.
-Luc Wiertz: een financiële onderbouwing komt nog. Er is ook al wel degelijk gediscussieerd
over scenario's.
-Peter Overgaauw geeft aan bij de CD de intentie te proeven om alle gremia zoveel mogelijk
mee te nemen in het proces. Er bestaat altijd de mogelijk tot het geven van ongevraagd
advies (aan de CD, om bepaalde zaken te onderzoeken).
4. Adviesaanvraag directievoering SMC (beide locaties)
Luc Wiertz: gezien de urgentie lijkt de stap om interim directeuren aan te stellen een logische.
Er moet direct leiding gegeven worden op beide locaties. Het heeft geen nut om nu iemand
voor vast aan te stellen.
5. Rondvraag directies
Peter Overgaauw over de agendering van punt 9 (Lessentabel/KWT): Uit de gesprekken die
hij voert met alle geledingen blijkt dat men kritisch is over KWT. Peter Overgaauw kan zich
daar wel in vinden. Hij wil dan ook de vrijheid nemen om voor HAVO/VWO volgend schooljaar
(’18-’19) eventueel andere voorstellen te doen.
Daarbij komt dat het gezien de forse bezuinigingsopdracht, een behoorlijke opgave zal
worden om de formatie rond te krijgen. Het is welhaast al zeker dat we op het absolute
minimum van de onderwijstijd gaan zitten – is 28 uur.
Tanja Dohmen vraagt of dit ook consequenties heeft voor de bovenbouw.
Peter Overgaauw: kleine groepen zijn niet betaalbaar. Bijvoorbeeld groepen van 5 leerlingen
zullen niet meer voorkomen, we moeten ook eerder denken aan groepen van 20 dan van 15
leerlingen.
Trix Savelberg geeft aan dat agendapunt 9 gaat over schooljaar ’17-’18.
Tanja Dohmen: Wat gebeurt er met de huidige leerlingen die een vak volgen met weinig
leerlingen, dus in een kleine groep zitten?
Peter Overgaauw: beloftes die zijn gedaan worden nagekomen.
Nadia Ghalouti: Wat gebeurt met de kernvakken die kleine groepen omvatten, zoals Wiskunde
C?
Peter Overgaauw: als het vak bij het profiel hoort, dan gaat het door.
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Mary-Jane Lommers geeft aan dat nu ook al bijvoorbeeld Wiskunde C een gecombineerde
groep vormt met Wiskunde A.
Tanja Dohmen geeft aan graag betrokken te worden bij keuzes die gemaakt gaan worden.
Peter Overgaauw: Er wordt gekeken naar formatieve beschikbaarheid en op basis daarvan
worden keuzes gemaakt.
Trix Savelberg vraagt naar de stand van zaken van de kleine groep TL3. Aan ouders en
leerlingen is toegezegd dat deze leerlingen (die na periode 2 afgesplitst zijn van de HAVO 3
groep) op deze locatie hun schoolcarrière kunnen afmaken. Het is nu duidelijk dat dit niet kan
en dat deze leerlingen naar een TL locatie moeten overstappen. Er zou al sprake van zijn om
die overstap al na periode 4 te laten plaatsvinden. Dat zou voor deze leerlingen niet goed zijn,
zij hebben nu toch al het idee dat ze afgevoerd worden en raken daardoor ongemotiveerd.
Een overstap zou voor volgend schooljaar moeten zijn.
Peter Overgaauw: deze leerlingen zijn op de locatie HAVO/VWO niet op hun plaats. Een
overstap zal na de zomervakantie plaatsvinden, zeker niet na periode 4. Peter Overgaauw zal
nog navragen of hiertoe een formeel MR traject ingezet moet worden.
Luc Wiertz vraagt hoe het met teamleiders zit.
Peter Overgaauw: Een interne kandidaat die hij op het oog had, ziet daar van af. Op dit
moment is hij in gesprek met de CD; er zullen eventueel andere kandidaten bij andere locaties
gezocht worden.
Mary-Jane Lommers: krijgt als decaan veel vragen van leerlingen die niet weten bij wie ze
voor bepaalde zaken terecht kunnen; er moet snel duidelijkheid komen.
John Vroemen: Hoe zit het met decaan HAVO?
Peter Overgaauw: Mark Husson zal hiervoor 4 uur/week worden vrijgemaakt.
Yvonne Halders heeft vragen aan de CD. Bert Heijnens stelt voor om deze schriftelijk aan te
leveren. Yvonne Halders zou liever deze vragen mondeling stellen.
Bert Heijnens geeft aan dat als de vragen geen impact hebben op besluitvorming, niet de hele
MR aanwezig hoeft te zijn bij een eventueel overleg met de CD.
Tanja Dohmen maakt zich zorgen over de lesuitval voor met name examenkandidaten. De
resultaten vorig jaar waren niet goed. Ouders beoordelen de keuze voor een school ook op
examenresultaten.
Peter Overgaauw weet dat er door individuele docenten extra examentrainingen gegeven
worden. Zorgen zijn er met name voor HAVO5 voor het vak Nederlands. Deze zijn al met de
sectievoorzitter besproken, die aangeeft dat de leerlingen het gewenste niveau hebben.
Lesuitval heeft de “warme aandacht” van Peter Overgaauw en past in de opdracht om voor
rust, reinheid en regelmaat te zorgen. Er zal hiervoor ook kritisch naar de jaarplanning voor
volgend schooljaar gekeken moeten worden. Dit schooljaar zal er weinig bijsturing mogelijk
zijn.
Tanja Dohmen: Komen er nog TOA’s van PMC? Zo ja, wanneer?
Peter Overgaauw zal hier z.s.m. op terugkomen.

Zonder directies vanaf 20:00 uur t/m 21:30 uur
6. Mededelingen
Bert Heijnens:
-Voor het 3e kwartaal zal de vacatieregeling o/l in orde gemaakt worden.
-Er is een kandidaat-MR lid voor de oudergeleding VMBO. Deze zal voor de volgende
vergadering uitgenodigd worden als toehoorder.
-toegevoegd agendapunt: “Comeet” kan ook de begroting van SMC onderzoeken, in navolging
van het initiatief van BFC en inmiddels ook overgenomen door PMC. Bert heijnens zal hiertoe
bij de CD een verzoek indienen.

2

Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht
Email: mr@sint-maartenscollege.nl
Trix Savelberg
-De leerlinggeleding heeft de secretaris geattendeerd op het feit dat het leerlingstatuut
HAVO/VWO met Daniëlle Pekelharing is besproken en akkoord bevonden door de
leerlinggeleding. Bij navraag bleek dat Daniëlle Pekelharing het Leerlingstatuut nog niet heeft
doorgespeeld naar de CD om officieel ter instemming aan te bieden. Ariane Schut zal dit
opvragen bij Daniëlle Pekelharing die inmiddels niet meer op de locatie Noormannensingel
werkzaam is. Het leerlingstatuut zal hopelijk voor de volgende vergadering geagendeerd
kunnen worden zodat er besluitvorming over kan plaatsvinden.
-Op 14 maart j.l. heeft Trix Savelberg, ter vervanging van de voorzitter, deelgenomen aan een
bijeenkomst over gewijzigde ARBOwetgeving. Behalve de CD (Dhr. Guido Beckers) en Ger
Stassen waren voorzitters van MR-en, locatiedirecties, teamleiders hierbij aanwezig. Helaas
verder niemand van de locatie Noormannensingel.
Het blijkt dat er bij de locatie HAVO/VWO wel de benodigde protocollen opgesteld zijn, maar
dat door omstandigheden (verloop en wijziging van het management) op dit moment niet
duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Trix Savelberg zal dit verder met Ger Stassen
oppakken en zonodig de MR hierover geïnformeerd houden. Verder zal er per locatie een
ARBO coördinator aangesteld meten worden. De CD heeft hiertoe een instemmingsverzoek
ingediend bij de pMR-en.
7. Besluitvorming Masterplan Onderwijs Maastricht (instemming)
Er zijn geen opmerkingen.
De MR verleent instemming.
8. Adviesaanvraag directievoering SMC (beide locaties) (advies)
Er zijn geen opmerkingen.
De MR verleent instemming.
9. Besluitvorming Lessentabel VWO + KWT (instemming)
Zie ook punt 9.
Peter Overgaauw heeft aangegeven dat er volgend schooljaar een nieuwe lessentabel
HAVO/VWO komt.
Tanja Dohmen: KWT wordt nog steeds niet volgens eerder gemaakte afspraak aangeboden.
De uitvoering is niet goed.
Bert Heijnens: als blijkt dat het besluit dat eerder is genomen niet wordt nageleefd, dan zal de
MR dit zo meedelen aan de CD. De vraag is hoever de MR hierin wil gaan.
10. Schoolgids Noormannensingel (instemming o/l)
Er was al een overeenstemming bereikt met plaatsvervangend teamleider Mariet Oosterbaan.
Omdat Mariet Oosterbaan inmiddels niet meer werkzaam is op de locatie Noormannensingel,
zullen o/l een tekst aanleveren die de MR aan de CD kan aanbieden.
11. Rondvraag
Tanja Dohmen vraagt of er in het voorzittersoverleg is besproken dat het Formatieplan
toegestuurd wordt aan alle MR leden, dus ook aan o/l.
Bert Heijnens: dit is niet in het voorzittersoverleg ter sprake gekomen; wel is hierover een mail
van Ariane Schut ontvangen. De MR kan de betreffende documenten zelf toesturen aan de o/l
geleding ter informatie.
Yvonne Halders: De oudergeleding wil graag met de oudergeledingen van de andere
Maastrichtse MR-en om tafel om over bepaalde zaken overeenstemming te bereiken. Er is
een overleg gepland op 29 maart. Een eerder voorgesteld overleg met de ouderraden en de
CD heeft niet kunnen plaatsvinden.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30u.
Volgende vergadering: 17 april.
De vergaderindeling bevalt, dus deze blijft gehandhaafd.
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Aanvangstijdstip zal in principe weer 19.30u zijn.
Notulist: Trix Savelberg
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