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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen.
Uit het voorzitteroverleg:
- Guido Beckers is Programmamanager herinrichting VO Maastricht. De nieuwe
regiodirecteur is John Hausmans.
Clusters zijn opgeheven. Nu is er een regiostructuur ingericht, bestaande uit 3 regio’s,
waarvan Maastricht, Stella Maris en het United World College regio Zuidwest vormen.
- HetRPO wordt vernieuwd. Dit om licenties van eventueel slapende opleidingen niet te
verliezen.
- De doorrekendocumenten lopen vertraging op. Deze worden op een later moment
aangeboden aan de MR. De formalisering van de samenwerking tussen de scholen in
oost wordt uitgesteld.
3. Concept notulen MR vmbo, 27-06-2019
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
4. Vmbo verbeterplan
Vanuit de ouders komen positieve geluiden over de gang van zaken op het VMBO.
Op 7 en 8 oktober a.s. bezoekt de onderwijsinspectie weer het vmbo.
5. Algemene schoolkosten vmbo Maastricht 2019-2020
De ouders zullen pas kunnen stemmen op het moment als de realisatie van 2018/2019 ook
aangeboden wordt. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 24 oktober.
6. Leerlingstatuut vmbo 2019-2021
De tekst wordt op onderdelen aangepast, een nieuwe versie wordt voor 24 oktober
geagendeerd.
Het PTO zal opgebouwd worden naar analogie van de werkwijze van het PTA in de
bovenbouw. Leerlingen ervaren nu meer toetsen buiten de toetsweken.
De directeur geeft aan dat het wellicht verstandig is dit in de MR ook te bespreken met de
toetscommissie.
7. Schooljaarplan vmbo Maastricht 2019-2020, versie 1 juli 2019
Er zijn geen aanpassingen nodig in dit document. De algemene mening is positief.
Er staan echter tekstuele fouten in het stuk. De voorzitter zal deze beschrijven en doorgeven
aan het MT.
8. Jaarplanning vmbo 2019-2020
De locatiedirecteur zal met regelmaat de vernieuwde versie van deze planning doorgeven aan
de MR.
9. Rondvraag.
EOA heeft een stuk aangeleverd dat naar de MR zou moeten komen. Dit is niet aangekomen
en daardoor ook niet geagendeerd.

