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Notulen MR vergadering 4 juni 2008.
Aanwezig: Ed van Berlo, Ruud Demas, Jean Gielissen, Bert Heijnens, Caspar van Hilten,
Ariane van den Hof, Mary-Jane Lommers, Hilda Mertens, Leo Reijnen,
Cathelijn Reutelingsperger, Sonja Szustka, Jack Steinbusch, Luc Wiertz.
Afwezig met kennisgeving: Fivian Rossell, Esther van der Heijden
Afwezig zonder kennisgeving: Wilma van Schaik
1.

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom

2.

Notulen MR-vergadering 26 maart 2008
Hilda Mertens vraagt naar de oorzaak van de terugloop van het leerlingenaantal bij het VMBO.
Caspar van Hilten bevestigt nogmaals dat het totale aantal leerlingen in de regio Maastricht snel
terugloopt door de ontgroening van de bevolking. De terugloop bij het VMBO is niet te wijten
aan het feit dat leerlingen massaal naar België gaan. Er is eerder sprake van een afname in de
trek naar België.
Sonja Szustka vraagt naar het bord met de naam van de school dat aan de gevel van de
Theresiaschool zou komen te hangen. Caspar van Hilten antwoordt dat Bert Steijns dit bord
inmiddels heeft gemaakt en dat het zo spoedig mogelijk aan de gevel bevestigd zal worden.
Agendapunt 6: Afschrijving laptops van het personeel zal in 5 jaar gebeuren.
e

Agendapunt 7: 6 bolletje: Bert Heijnens vraagt nogmaals naar een verklaring voor de toename
van de bijdrage aan het bureau van LVO. Caspar van Hilten antwoordt dat dit beter in de GMR
kan worden aangekaart.
3.

Mededelingen
Bert Heijnens vraagt of het jaarlijkse etentje van de MR-leden niet in ere hersteld zou moeten
worden. Na enig overleg wordt duidelijk dat dit in het lopende schooljaar niet meer zal lukken.
Afgesproken wordt om een datum in september te prikken.
Caspar van Hilten deelt mee dat de afdeling techniek van het VMBO de Install Award heeft
gewonnen.
Caspar van Hilten deelt verder mee dat er nu schot zit in de sloop van het KPN-gebouw en dat
er op donderdag 5 juni in de aula een voorlichtingsavond zal worden gehouden over de verdere
plannen.
In het verkeersplan voor de buurt wordt, met het oog op de verkeersveiligheid, de
Noormannensingel mogelijkerwijs een eenrichtingsstraat met fietsstroken.
Tijdens de sloop wordt voor het vrachtverkeer een speciale op- en afrit gemaakt om het
vrachtverkeer uit de buurt te houden. Daarvoor zal een gedeelte van het sportveld worden
gebruikt + de ruimte die vrijkomt na het slopen van “het prieel”.
Verder wordt de Noormannensingel vanaf 1 juli opgenomen in het betaald parkeren gebied en
kan er niet meer geparkeerd worden op de parkeerplaats van het KPN-gebouw.
Voor volgend schooljaar heeft de gemeente toestemming gegeven om een deel van het
sportveld te gebruiken als parkeerplaats voor personeel.
Op termijn zal echter naar andere oplossingen moeten worden gezocht. Dat kan zijn het
bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer of eventueel het gebruik van een nieuw te
bouwen parkeergarage in de buurt.
Door het gebruik van het sportveld als parkeerplaats zullen de lessen LO ofwel binnen moeten
plaatsvinden ofwel bij de Geusselt.
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Caspar van Hilten geeft voorts aan dat het C.v.B. met de directies van scholen overlegt over
hoe men verder moet met LVO. Waar gaat het geld vooral naartoe ? Op dit moment gaat er
2
teveel geld naar materieel/huisvesting. Binnen LVO is er, gezien het leerlingenaantal, 90.000 m
teveel ruimte in gebruik. In de komende jaren moet zoveel mogelijk geld naar onderwijs en moet
er worden bezuinigd op huisvesting. Dat betekent dat er, ook in Maastricht, gebouwen moeten
worden afgestoten. In het huisvestingsplan Maastricht zullen daarvoor voorstellen worden
gedaan. Het is eventueel mogelijk om zo een soort “huisvestingsbonus” te krijgen, waardoor er
meer ruimte is voor formaties en een deel van het personeelsprobleem kan worden opgelost.
De heer H. van Hoof, voorzitter van het C.v.B, heeft aangegeven dat de contracten van
inhuurkrachten niet worden verlengd als deze aflopen. Deze inhuurkrachten werken meestal bij
het bureau van LVO in Sittard.
Met betrekking tot de bouwwerkzaamheden heeft Caspar van Hilten een aantal mededelingen.
o De vernieuwing van de hoofdingang wordt de komende maand afgerond.
o De vervanging van de kozijnen en het plaatsen van ramen aan de zijde van plein-noord
en plein-zuid zal zoveel mogelijk in de vakantie plaats vinden.
o De vervanging van het plafond van de benedenverdieping loopt wat vertraging op
omdat ook hier leidingen vervangen moesten worden.
o De luchtverversingsinstallatie werk niet zoals het hoort. Dit wordt onderzocht en zo snel
mogelijk opgelost.
o De mogelijkheden voor luchtverversing in de lokalen V1, V2, V3, A1, A2, B2, de kamers
van de unitleiders, de administratie en de docentenkamer + de docentenwerkkamer
worden onderzocht.
o Door een brand is het dak van het techniekplein bij de locatie Bemelerweg ernstig
beschadigd. Kortsluiting is de mogelijke oorzaak voor deze brand.
o De brand in een toilet van de locatie Noormannensingel heeft minder schade
veroorzaakt dan de rookontwikkeling deed vermoeden. Op de vraag of de dader van de
brandstichting bekend is antwoordt Caspar van Hilten dat er wel een vermoeden
bestaat, maar dat er geen bewijs is.
4.

Formatieplan
Gezien de korte voorbereidingstijd door het te laat ontvangen van het formatieplan, wordt de
bespreking doorgeschoven naar een volgende vergadering. Bij die vergadering kunnen dan
Iris Beckers en Paul Brugman aanwezig zijn om uitgebreid uitleg te geven
Toch zijn er een aantal punten die op dit moment ter sprake kunnen komen.
o Bert Heijnens geeft aan dat we hebben afgesproken om geen namen van collega’s
meer in het formatieplan op te nemen.
o Luc Wiertz vraagt om, net als bij het VMBO, ook bij HAVO/VWO een minimale
groepsgrootte op te nemen.
o Caspar van Hilten deelt mee dat er geen grote problemen te verwachten zijn bij de
formaties in Maastricht, rekening houdend met de vrijwillige overstap van mensen.
o Mary-Jane Lommers constateert dat er fouten staan bij het berekenen van aantallen
fte’s, bijvoorbeeld 26 lessen LO = 0,23 fte. Caspar van Hilten belooft dat deze fouten er
uit gehaald zullen worden.
o Wat is de verklaring voor het grote verschil tussen het leerlingenaantal in de prognose
voor 2008-2009 (272) en het werkelijke aantal (170). Caspar van Hilten geeft aan dat dit
deels te maken heeft met het sterk wisselende aantal ISK leerlingen, maar ook dat de
prognose aan de hoge kant was.
Voor de volgende vergadering komt er een aangepaste versie van het formatieplan.

5.

Servicepunt VFI / Verslag bijeenkomst gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
LVO Maastricht 15 mei
Het voorliggende Kaderplan Servicepunt Vastgoed, Facilitair en ICT is een discussiestuk waarin
voorstellen staan over welke kant de directieraad Maastricht op wil met VFI. Het is heel
nadrukkelijk nog geen voorstel tot een besluit.
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Ed van Berlo geeft aan dat we bij veel plannen die op korte termijn worden geïmplementeerd
voor voldongen feiten worden geplaatst.
Bert Heijnens zegt dat de plannen instemming van de MR behoeven en dat we dus nog
voldoende invloed kunnen uitoefenen. De start in het volgende schooljaar is
hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk
De discussie over het Kaderplan VFI wordt vervolgd.
Bij dit agendapunt wordt ook de problematiek van de ID-banen aangekaart. Deze banen worden
wegbezuinigd. Iris Beckers en Caspar van Hilten zijn in gesprek met Yonder en de gemeente.
Vanuit de vakcentrales wordt op basis van gemaakte afspraken druk uitgeoefend om banen te
behouden.
6.

ICT Maastricht-breed
Er is nog geen duidelijk omlijnd plan over centralisatie van ICT-dienstverlening in Maastricht.
Dat het niet loopt zoals het zou moeten is echter duidelijk. Hoe kan het beter / anders ?
Wat betreft ICT op onze school is er met name kritiek op de formatie voor ICT. Er is gesneden in
de ICT-formatie omdat er minder leerlingen zijn. Er zijn echter niet minder computers, eerder
meer.
Bovendien moeten er geen gaten gestopt worden met formatie, maar moet gezocht worden
naar structurele oplossingen door middel van concrete plannen.
Vooral vanuit de locatie VMBO wordt geklaagd over het feit dat lessen gefrustreerd worden door
gebrekkige ICT-faciliteiten.
Ruud Demas vindt dat er teveel gepraat wordt en dat er weinig concrete oplossingen zijn.
Kunnen daar snel afspraken over worden gemaakt ?
De voor ICT verantwoordelijke personen moeten met de gebruikers om tafel om te weten te
komen wat er op korte en lange termijn moet gebeuren.
Caspar van Hilten zegt toe daarin het initiatief te nemen.

7.

Ouderbijdragen
De ouderbijdragen zullen op korte termijn nauwelijks veranderen.
Het plan van de regering om de boeken gratis te maken wordt in het schooljaar 2008-2009
opgelost door een eenmalige uitkering in december.
Op termijn moeten de scholen hier zelf voor gaan zorgen. Het bedrag dat ze daarvoor per
leerling gaan krijgen is te laag om de benodigde leermiddelen te kopen en zou er mogelijkerwijs
een bepaald bedrag aan ouders gevraagd moeten worden.
Of en hoe dit gebeurt is nog niet met zekerheid te zeggen. Wordt vervolgd.

8.

Voorstellen nieuwe MR- en GMR-reglementen C.v.B.
Op dinsdag 3 juni zijn de wijzigingsvoorstellen van de GMR en de afzonderlijke MRen door de
GMR en het C.v.B. besproken. Op basis daarvan komt het C.v.B. met een nieuw voorstel dat zo
spoedig mogelijk naar de afzonderlijke MRen wordt gestuurd.
De MRen wordt gevraagd om daar voor 1 juli 2008 mee in te stemmen.

9.

Mededelingen uit de GMR
Bert Heijnens deelt mee dat er een Intentieverklaring is van de GMR en het C.v.B. om
docentfuncties in FUWA opnieuw te beschrijven zodat ook lesgevende docenten kunnen
doorgroeien naar een LC- of LD-functie.
Bert Heijnens deelt verder mee dat de bezuinigingen door het centraal inkopen van
schoonmaakfaciliteiten niet het gewenste effect hebben, in zoverre dat er nu slecht wordt
gepoetst. Scholen moeten dus zelf schoonmaakfaciliteiten inhuren, waardoor men per saldo
meer geld kwijt is aan schoonmaak.
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Verkiezingen
Bij het aantreden van de huidige MR na de fusie is voor OP/OOP een zittingstermijn
afgesproken van tweeëneenhalf jaar. Deze termijn loopt op 1 juli af. Dat wil zeggen dat er
verkiezingen moeten worden gehouden en dat de zittende leden moeten aangeven of ze zich
voor een nieuwe termijn herkiesbaar stellen.
Behalve Jack Steinbusch stellen alle OP/OOP MR-leden zich herkiesbaar.
Ariane van den Hof geeft aan dat ze volgend jaar in de examenklas zit en dat ze afhankelijk van
de werkdruk op enig moment uit de MR stapt.
Verder is er nog steeds een vacature in de geleding ouders / leerlingen bij de locatie VMBO en
ontstaat een tweede vacature als Wilma van Schaik uit de MR stapt indien haar dochter slaagt.

11.

Wat verder ter tafel komt
Leo Reijnen merkt op dat het ontruimingsplan voor de locatie VMBO wel besproken is, maar
nog niet geaccordeerd. Het zal zo spoedig mogelijk aan de MR moeten worden voorgelegd

12.

Rondvraag
Hilda Mertens vraagt of het toegestaan is om in de brugklas te doubleren.
Jack Steinbusch antwoordt dat dit in de regel niet het geval is, maar dat er zich bijzondere
situaties / omstandigheden kunnen voordoen waardoor het in het belang van de leerling wel
wordt toegestaan. Dit is dan wel al in de loop van het schooljaar met de ouders besproken en
het is uiteindelijk de docentenvergadering die daarover beslist.
Het blijkt onmogelijk te zijn om voor de vakantie nog een datum te vinden waarop de MR
's avonds kan vergaderen. Op voorspraak van Ruud Demas wordt besloten om overdag te
vergaderen omdat het formatieplan toch meer een zaak is voor OP en OOP en dat de MR-leden
uit de geleding ouders/leerlingen via mail laten weten of ze het eens zijn met de door het C.v.B.
voorgestelde nieuwe MR- en GMR-reglementen.
De secretaris zal zorgen dat deze reglementen ruim voor 1 juli worden verstuurd.
De volgende MR/PMR-vergadering zal worden gehouden op 30 juni om 9.30 uur aan de
Bemelerweg.

13.

Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

notulist: Jack Steinbusch

