Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege Maastricht.
emailadres: mr@sint-maartenscollege.nl
Notulen MR vergadering 19 november 2007.
Aanwezig: Jean Gielissen, Esther van der Heijden, Bert Heijnens, Caspar van Hilten,
Mary-Jane Lommers, Leo Reijnen, Cathelijn Reutelingsperger, Fivian Rossell,
Jack Steinbusch, Sonja Szustka, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Ed van Berlo.
Afwezig zonder kennisgeving: Hilda Mertens, Wilma van Schaik.
1.

Opening.

2.

Notulen 24 september 2007.
punt 2: De MR zal alsnog een brief sturen aan het College van Bestuur om de mening
van de MR met betrekking tot het besluit tot een tijdelijke invoering van een
bovenschoolse directiestructuur voor de LVO-scholen in Maastricht en Gronsveld
kenbaar te maken.
punt 8: Op de vraag van Bert Heijnens of er al een begin is gemaakt met een meer
gedetailleerde invulling van de voorstellen in het zorgplan voor onze school, antwoordt
Caspar van Hilten dat dit nog niet is gebeurd. Wel zijn de zorgcoördinatoren van de
betrokken scholen bij elkaar geweest..
punt 10: Luc Wiertz geeft aan dat er in de kernteamvergadering van de bovenbouw van
het atheneum een inventarisatie is gemaakt van de mogelijkheden voor de huidige 5
atheneum leerlingen om te doubleren in de nieuwe 2e fase. Men is van mening dat dit
relatief makkelijk kan en dat dit soms in het belang van de leerling kan zijn.
Dit punt komt terug op de agenda van de volgende MR vergadering.

3.

Mededelingen.
Per 1 januari 2008 treedt Gert Jan van der Brugge af als lid van het College van Bestuur
van de Stichting LVO wegens het aanvaarden van een andere functie.
De afscheidsreceptie zal worden gehouden op donderdag 13 december van 17.00 tot
19.00 uur op het Bonnefantencollege aan de Tongerseweg.
Op dinsdag 6 november is een afvaardiging van het ministerie naar van Dijk geweest om
te overleggen over de uitvoering van het gratis verstrekken van de boeken vanaf het
schooljaar 2008-2009.
Verder mogen scholen ouderbijdragen blijven vragen, mits gespecificeerd en
goedgekeurd door de MR. Daarbij moeten ook individuele ouders instemmen met een
eventuele ouderbijdrage.
Dit punt komt terug op de agenda van de volgende MR vergadering.
De MR'en van de LVO-scholen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst georganiseerd
door de GMR om zowel de reacties te peilen over de door LVO voorgestelde nieuwe
reglementen voor de MR en de GMR als om nadere informatie uit te wisselen over
bijvoorbeeld de verhouding tussen het LVO voorstel en het voorbeeldreglement van de
(landelijke) projectgroep WMS.
Bert Heijnens geeft aan dat hij herhaaldelijk is benaderd door collega's over de geringe
bekendheid van het werk van de MR en de PMR onder het personeel. Tot nu toe zijn
alleen de notulen van de vergaderingen van afgelopen jaar en het lopende schooljaar op
internet gezet. Om het werk van de MR wat meer onder de aandacht te brengen wordt
besloten dat niet alleen de notulen, maar ook de agenda's op internet bekend worden
gemaakt. Daarnaast kunnen punten die in de MR worden besproken en besluiten die
worden genomen ook in de nieuwsbrief worden geplaatst. Van de andere kant mag ook
van collega's gevraagd worden om eventueel punten aan te dragen die in de MR of de
PMR besproken zouden moeten worden.
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4.

Stand van zaken verkiezingen.
Tot nu toe heeft zich één kandidaat gemeld voor de oudergeleding van de afdeling
VMBO. Omdat de termijn voor kandidaatstelling op 21 november afloopt is een
hernieuwde kandidaatstelling noodzakelijk.
De verkiezingscommissie zal de nodige stappen daartoe na afloop van de
kandidaatstellingstermijn ondernemen.

5.

Voorstel LVO reglementen MR en GMR.
We mogen als MR vragen over het voorgestelde reglement voorleggen aan het College
van Bestuur. Dit hoeft echter niet. We kunnen ook wachten tot de bijeenkomst met de
GMR op 18 december om eventueel over de voorstellen een gezamenlijk standpunt in te
nemen. Zijn we na deze bijeenkomst van mening dat we op bepaalde punten een andere
mening zijn toegedaan, kunnen we alsnog als individuele MR reageren.
Bert Heijnens legt Caspar van Hilten als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag de
vraag voor of een individuele MR op bepaalde punten mag afwijken van het voortsel van
LVO, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal leden van de MR, de vertegenwoordiging
van beide locaties van onze school in de MR of de zittingstermijn van MR-leden.
Caspar van Hilten antwoordt dat hij dat eigenlijk ook niet zeker weet, maar dat dit niet kan
als het gaat om de bevoegdheden van de MR.
Bert Heijnens stelt vervolgens voor om het reglement per artikel door te nemen om te
zien of er wezenlijke afwijkingen zijn ten opzichte van het huidige reglement en/of met het
landelijke voorbeeldreglement.
artikel 3: In het voorstel wordt het aantal MR leden terug gebracht tot 12. Wij zouden
liever het huidige aantal van 16 leden willen handhaven.
artikel 5: De zittingsduur is vastgesteld op 3 jaar en het aantal termijnen is maximaal 2.
De huidige zittingsduur is 2 jaar. Een zittingsduur van 3 jaar is misschien beter, omdat
nieuwe MR-leden al vrij veel tijd nodig hebben om zich in te werken. Het aantal
zittingstermijnen zou meer moeten zijn, omdat de MR dan beter kan profiteren van door
de leden opgebouwde expertise. Bovendien is het al lastig genoeg om telkens genoeg
nieuwe kandidaten voor de MR te vinden.
artikel 21: Instemming hele MR. In dit artikel is het vaststellen van schooltijden
weggevallen. De MR zou dit graag weer opnemen in dit artikel.
artikel 22: Advies hele MR.
• Het adviesrecht over de grondslag van de school gaat in het voorstel naar
instemming van de ouders. Waarom valt dit niet ook onder personeel ?
• Het directiestatuut is weggevallen en is ondergebracht bij de GMR.
• Het oprichten van een centrale dienst is eveneens ondergebracht bij de GMR.
• Het aansluiten bij een geschillencommissie is verdwenen.
• De overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan,
respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of
wijziging van het beleid ter zake is weg en is terecht gekomen bij artikel 21,
instemming van de hele MR.
artikel 23: Instemming personeel.
• Instemmen met overdracht is weg naar instemming hele MR.
• Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot verzilveren, sparen,
poolen en overhevelen van personele middelen is weg.
artikel 34: De faciliteiten voor MR-leden ligt nu vast in de CAO. Blijft dit zo ? Na
goedkeuring van het reglement vaststellen van een medezeggenschapsstatuut is op zijn
minst een wat vreemde volgorde. Dit moet stichtingsbreed worden aangekaart.

6.

Verbouwing.
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Jack Steinbusch vraagt Caspar van Hilten of geruchten over vertragingen in de
verbouwing, met name de vervanging van de kozijnen, kloppen. Caspar van Hilten
antwoordt dat zo goed als alles volgens plan verloopt. Er zijn een paar probleempjes
opgedoken die verband houden met het niet altijd kloppen van of niet meer aanwezig zijn
van oude bouwtekeningen. Daarover zal woensdag 21 november bouwoverleg
plaatsvinden. Hij wil met het geven van verdere informatie echter wachten tot na dit
bouwoverleg.
Jack Steinbusch denkt dat de communicatie over het verloop van de verbouwing beter
kan, met name om de geruchten de kop in te drukken. Caspar van Hilten antwoordt dat
tussen bouwbulletins door iedereen met vragen altijd bij hem of bij Bennie van Est terecht
kan.
7.

Groepsgrootte in de bovenbouw.
In een vorige MR-vergadering heeft de MR zich naar aanleiding van voorstellen over de
groepsgrootte in de bovenbouw afgevraagd of deze voorstellen wel reëel waren.
Luc Wiertz stelt voor om deze groepsgrootte te inventariseren en in een volgende
MR-vergadering op dit punt terug te komen.

8.

Evaluatie toetsweek herfst locatie Havo/VWO.
Op grond van de brief die door de directie aan de ouders/leerlingen is verstuurd was het
mogelijk dat leerlingen 3 toetsen op één dag konden hebben. In eerste instantie was dat
in de planning ook vrij regelmatig het geval. Na overleg tussen Bennie van Est en
Luc Wiertz zijn er uiteindelijk maar een paar leerlingen geweest met 3 toetsen op één
dag. Esther van de Heijden en Cathelijn Reutelingsperger geven aan dat in 4 VWO er in
ieder geval géén 3 toetsen op één dag zijn geweest.
Het uitgangspunt voor de toetsweek met kerst is 2 toetsen op één dag. Alléén in
uitzonderlijke gevallen, n.l. leerlingen met veel wensvakken en/of uitzonderlijke
pakketcombinaties moeten rekenen op soms 3 toetsen op één dag.
Esther van der Heijden vraagt waarom dit schooljaar in de week voor kerst gewoon les
wordt gegeven. Caspar van Hilten antwoordt dat we rapporten zoveel mogelijk voor kerst
willen uitdelen, zowel voor de onderbouw als de bovenbouw. Zodoende kunnen meteen
na de vakantie oudergesprekken gevoerd worden. Bovendien is de periode tot carnaval
en Pasen heel kort.
Jean Gielissen merkt op dat de toetsweek voor VMBO-leerlingen samen valt met de
mogelijke stakingsacties. Hij vraagt dan ook dringend om iets te regelen voor deze
leerlingen zodat ze geen nadeel van de acties ondervinden. Caspar van Hilten zegt toe
om indien nodig regelingen te treffen.
Mary-Jane Lommers merkt op dat het goed zou zijn om de huidige toetsweekregeling nu
eens gedurende een aantal jaren te handhaven. Dit geldt zowel voor het aantal
toetsweken als voor de momenten waarop de toetsweken plaatsvinden. Zowel leerlingen,
ouders als docenten zijn gebaat bij rust en continuïteit in ons beleid.

9.

ICT Maastricht breed ?
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering.

10.

Wat verder ter tafel komt.
Luc Wiertz vraagt Caspar van Hilten naar het standpunt van de directie over de
stakingsacties. In een mededeling van de AOB stond namelijk dat de directie van het
Sint-Maartenscollege achter de acties stond. Caspar van Hilten zegt dat hij als persoon
weliswaar achter de staking staat, maar dat hij in zijn functie van directielid van het
Sint-Maartenscollege aan het bestuur moet doorgeven wie aan de stakingsacties
deelneemt.
Bert Heijnens merkt op dat 4e jaars leerlingen van het VMBO klagen over het feit dat er
geen / te weinig toezicht is door conciërges. Dat veroorzaakt onrust, er wordt niet
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ingegrepen bij ruzies en leerlingen gaan naar C-1000. Hij wil weten of er sprake is van
onderbezetting, of er OOP'ers zijn weggevallen. Caspar van Hilten zegt dat er geen
sprake is van structurele onderbezetting. Wel is er sprake van ziektegevallen.
Jack Steinbusch geeft aan dat hij na de herfstvakantie alléén toezicht heeft op plein
noord. Het is onmogelijk om in die situatie alles in de gaten te houden. Voor de herfst
hielden ook nog twee conciërges toezicht. Caspar van Hilten antwoordt dat er ook
toezicht nodig is in de bovenaula en dat hij zal zoeken naar mogelijke oplossingen.
Jack Steinbusch vraagt verder of er nu overal gerookt mag worden. De rookplek op plein
noord is immers verdwenen. Caspar van Hilten antwoordt dat zeker niet overal gerookt
mag worden. Bij de hekken voor de voormalige rookplek zal voor leerlingen duidelijk
worden aangegeven dat dit nog steeds de enige plek is waar gerookt mag worden.
Fivian Rossell merkt op dat er in 2 VMBO veel lesuitval is, met name bij Nederlands.
Luc Wiertz vraagt of de MR in een volgende vergadering een gedetailleerd overzicht kan
krijgen van de financiën van het Apple-project. Caspar van Hilten zegt dit toe.
Luc Wiertz vindt het vreemd dat, bij alle maatregelen die we nemen om de leerlingen
zoveel mogelijk aan de minimale onderwijstijd te laten voldoen, de leerlingen de dag na
het kerstgala vrij hebben. Caspar van Hilten antwoordt dat dit te maken heeft met het feit
dat de locatie alleen nog midden in de week beschikbaar was.
Jean Gielissen merkt op dat het langzaam tijd wordt om wat betreft vrije dagen,
toetsweken e.d. de beide locaties gelijk te schakelen. Voorgesteld wordt om zo spoedig
mogelijk de jaarplanning voor het schooljaar 2008-2009 van beide locaties naast elkaar te
leggen.
De opleverdatum van het techniekplein op de locatie Bemelerweg is vanwege een paar
opleverproblemen uitgesteld. De exacte datum is nog niet bekend. De officiële opening
van het techniekplein is waarschijnlijk eind januari.
11.

Rondvraag.
Geen vragen.

12.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en
inbreng.

Notulist,
Jack Steinbusch
secretaris MR
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