MR VMBO – PMC en SMC

Notulen MR vergadering
Datum
Tijd
Locatie

: 21 november 2019
: 19.00 – 20.00 uur
: Sint-Maartenscollege

Namens MR Porta Mosana College vmbo
Aanwezig:
Ine Weerts, voorzitter
Michel Feron
Tanja Schrijnemakers
Patricia Thal-Coolen
Jesse Klassen
Directie VMBO
Aanwezig:
Petra Stuit

Namens Sint-Maartenscollege vmbo
Aanwezig:
Bert Heijnens, voorzitter
Michael Koytek
Anton Keurentjens
Willeke Pieters
Judith Lommen
Daniella Rousseau
Enno Soeren
Piet Minartz
Afwezig, met kennisgeving: -

Verslaglegging:
Claudia Dieteren, ambtelijk secretaris

Actie
1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
Aangaande de agendapunten waarvoor de PMR instemmingsbevoegd is, zullen Bert in Ine
nog aanvullende afspraken maken.

2.

Mededelingen


Uitnodiging 27-11 aan alle MR-en van regio Zuidwest inzake ontwikkelingen
begrotingen, toelichting ter vergadering door Petra Stuit:
Tijdens de bespreking op 27-11 a.s. zullen de MR-en uitgenodigd worden om mee
te denken over de begrotingsproblematiek. De directie is hier ook al enige tijd
mee bezig, samen met de afdelingen Financiën en P&O. Dit heeft al diverse
scenario’s opgeleverd. De opdracht van het college van bestuur is het herzien van
de (meerjaren)begrotingen en te voldoen aan het uitgangspunt “sluitende
exploitatie voor de locaties en de stichting als totaal”.
Voor het VMBO is dat niet gelukt. Volgend jaar is het exploitatieresultaat -/- 1.3

mln.
Daarbij heeft de school nu niet reële maatregelen moeten nemen ten gunste van
het exploitatieresultaat. Dit maakt wel goed zichtbaar wat de problematiek is.
Het doel van de bespreking op 27-11 a.s. is draagvlak creëren en input van de MRen ontvangen die mogelijk ook kan bijdragen aan het vinden van een adequate
oplossing.
Uiteindelijk zal het college van bestuur een besluit nemen. Als niets wordt gedaan
dan zal het Eigen Vermogen van de stichting over 4 jaar nihil zijn.
De situatie is dus een probleem van heel LVO en dus van alle regio’s.
Reacties vanuit de vergadering:





LVO heeft veel aan zichzelf te wijten.
Een van de problemen is dat in het personeelsbestand te veel
docenten op leeftijd zitten met daaraan gekoppeld een hoge
salariëring. Verder te veel dure gebouwen qua onderhoud.
Worden er ook ideeën opgehaald bij andere stichtingen/scholen?
Ja, Petra is afgelopen week in Lelystad geweest. De drie brede
scholengemeenschappen van SVOL gaan samen op in een
onderwijscampus voor ca. 3.800 leerlingen.

Actie:



3.

Bert zal de uitnodiging nog een keer rondsturen voor degenen die
deze gemist hebben.
Aan de MR-leden wordt verzocht om vooraf al na te denken over
het gewenste onderwijsaanbod in deze regio en de mogelijke
problematieken bij sluiting of fusie van bepaalde scholen.

Leerlingenstatuut vmbo 2019-2021, onder voorbehoud, zie bijlage
De navolgende aanpassing is doorgevoerd:|
Onder 2.2. is de tekst “religieuze gronden” verwijderd. Er staat nu dat hoofddoekjes alleen
“vanwege geloof” worden toegestaan.
Opgemerkt wordt dat een oud statuut nog geldig is totdat het nieuwe statuut gepubliceerd
is.
Actie: De definitieve versie van het leerlingenstatuut wordt door Ine naar Petra gestuurd.
Petra zal deze op de schoolwebsite laten plaatsen.

5.

Leden MR

Concept Notulen MR VMBO d.d. 24 oktober 2019, zie bijlage
De notulen van de vergadering van 24-10-2019 worden met inachtneming van 1 tekstuele
correctie vastgesteld.
Actie: Claudia zal ze op de website van PMC en VMBO laten plaatsen.

4.

Bert

Evaluatie toetsweek resultaten, zie 15-16 en 15-16a, zie bijlage
Op- of aanmerkingen:


In de evaluatie staat onder hoofdstuk 7 een aanbeveling t.w. de leerlingen van de
leerweg GL een tweede herkansing aanbieden per toetsweek omdat deze leerweg

Claudia



meer vakken heeft. Het doel is om het cijfermatig gemiddelde nog iets hoger te
laten worden.
Een gedeelte van de tekst van de aanbeveling is voor tweeërlei uitleg vatbaar.
Bedoeld wordt 1 herkansing voor een 2e vak.

Aanvullende informatie door Petra Stuit:
Indien er nog onduidelijkheden zijn dan wordt Armand Stevens erbij betrokken.
Samen met het MT wil men een analyse per vak, per klas maken.
Reactie/vragen vanuit de vergadering:


Er is behoefte aan een overzicht van het effect van 1 herkansing, inclusief
verliespunten. Nu zijn er alleen gemiddelde cijfers bekend. Het is echter belangrijk
om inzicht te hebben in de daadwerkelijk verbeterde cijfers na 1 herkansing. Zo
kan men zien of 1 herkansing voldoende is.

Afspraken:
Omdat 1 herkansing, in relatie tot een toetsweek meteen na de zomervakantie,
onvoldoende representatief is, spreekt de vergadering af dat eerst de herkansing van
periode 2 wordt afgewacht alvorens concrete cijfers inzichtelijk worden.
Actie:




Aan de MR leden wordt verzocht om aanvullende vragen te formuleren voor de
examensecretaris. Deze worden dan meegenomen in de analyse na de 2e periode.
De opbrengst kan in de volgende vergadering weer besproken worden.

Actielijst:
MR leden

Op een later moment ook op deze manier de overgangscijfers inzichtelijk maken.
Nu gaat het om de toets weken van klas 4.
Petra

6.

Schoolgids vmbo 2019-2020, zie 15-17 en 15-17a, zie bijlage
De schoolgids ligt ter instemming voor aan de O/L-MR.
De navolgende tekstuele aanpassingen worden nog doorgevoerd (actie Petra):






Pag. 20 onder ‘Beter melden’: toevoegen dat het formulier ook op de website
staat. Verder ontvangt men dit niet via de mentor.
Pag. 20 ‘Buiten de reguliere schoolvakanties wordt geen extra verlof toegekend”.
Hier ontbreekt het woord verlof.
Pag. 24 en 32: op beide pagina’s staat informatie over de klokkenluidersregeling.
Op één pagina kan deze verwijderd worden.
Pag. 27: vakkleding toevoegen.
De afspraken met betrekking tot roken zijn wettelijk geregeld en kunnen dus niet
op verzoek aangepast worden.

7.

Ter instemming: datalijst VMBO 2019-2020 (jaarplanning), zie bijlage
(SMC ingestemd op 27-09-2019)
(PMC nog niet ingestemd.)
Dit wordt voorgelegd in de besluitvormende vergadering van MR SMC.

8.

Ter instemming: takenlijst VMBO 2019-2020, zie bijlage
Dit onderwerp wordt ter informatie besproken tijdens deze vergadering, met

Petra

aanwezigheid van de O/L-MR. Besluitvorming vindt vervolgens plaats in de PMR
vergadering.
Er volgt uitleg over PB50. Het betreft cao verlofuren die op diverse manieren door het
personeel opgenomen kunnen worden. Dit zijn verlofuren die m.n. als docenten hier
gebruik van maken, zorgen voor planningsproblemen/lestaken.
9.

Ter informatie: actuele ontwikkelingen VO Maastricht, toelichting Petra Stuit
Eugène Bernard, de nieuwe voorzitter van college van bestuur heeft het proces rondom de
fusie even getemporiseerd. Daarnaast speelt de impact van de begroting ook nog een rol.
Het uitgangspunt is echter onveranderd: welk onderwijsaanbod willen wij voor de
kinderen? In de week van 10 december a.s. verwacht het college van bestuur een voorstel
van regio Zuidwest waarin staat verwoord hoe wij denken dat de toekomst van het
onderwijs er uit zou moeten zien, incl. een campus en beroepscolleges.
Er is inmiddels ook contact gezocht met Pr. dr. Marc Vermeulen (onderwijssocioloog) die
o.a. gespecialiseerd is in Strategy & Innovation. Hij komt op 17-12 a.s. naar het VMBO om
in het kader van beroepscolleges onderzoek te doen. Hij gaat in gesprek met ouders,
leerlingen en docenten.

10.

Rondvraag




Daniella Rousseau vraagt zich af of de overheid wellicht iets kan betekenen voor
de scholen. Immers als banken omvallen dan helpt de overheid ook. Kunnen we
geen brandbrief schrijven?
Voor verbetering van het onderwijs is subsidie beschikbaar. Er zijn vanuit de
overheid geen andere financiële injecties mogelijk bij dit soort zaken, aldus Petra.
Michael oppert dat er misschien toch een signaal richting Den Haag kan gaan. Hier
worden ter vergadering geen concrete afspraken over gemaakt.

