MR VMBO – PMC en SMC
19-02

Notulen MR vergadering
Datum
Tijd
Locatie

: 12 maart 2020
: 19.00 – 20.00 uur
: Sint-Maartenscollege

Namens MR Porta Mosana College vmbo
Aanwezig:
Ine Weerts
Michel Feron
Tanja Schrijnemakers
Patricia Thal-Coolen

Directie VMBO
Aanwezig:
Petra Stuit
Verslaglegging:
Claudia Dieteren, ambtelijk secretaris

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

Actie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2.

Mededelingen
1. Stand van zaken verbeterplan, door Petra Stuit:
a. Het oordeel van de inspectie, na hun laatste bezoek, is dat didactisch
handelen nog steeds niet voldoende is. De school heeft daarom een
training ‘on the job’ inzake gedifferentieerd leren georganiseerd en daarin
komt ook aan de orde hoe je als docent een leerling kunt aanzetten tot
leren. Dit is een van de ‘quick wins’ die ingezet worden en naar
verwachting zijn we dan na afronding en toepassing goed voorbereid op
de komst van de inspectie in september 2020.
b. Het voorstel is om in leerjaar 2 met projecten te gaan werken. Naar
verwachting kan dit een voldoende opleveren.
c. Petra heeft binnenkort een gesprek met een deskundige ten aanzien van
toetsen. Doel is dat de school dusdanig interessante toetsen aanbiedt, dat
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een leerling wil gaan leren voor een toets. De betreffende toets
deskundige komt zelf uit het onderwijs, stelt het kind voorop en past
processen hierop aan. De aanpassingen in het toets beleid worden straks
opnieuw voorgelegd aan de MR.
d. Vanuit de vergadering wordt geïnformeerd naar het openbaar maken van
het laatste inspectierapport.
Petra geeft aan dat de school nog een reactie moet geven en dat het
rapport daarna, zoals gebruikelijk, openbaar gemaakt zal worden.
e. Tot slot deelt Petra mede dat Stichting LVO haar een vast contract heeft
aangeboden. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de school
gebaat is bij continuïteit. Gefeliciteerd!
3.

Concept Notulen MR VMBO d.d. 19 december 2019
De voorzitter stelt de notulen aan de orde, zowel tekstueel als inhoudelijk:
 Pag. 1:
o de naam Keurentjes aanpassen.
o de voorzitter informeert naar de stand van zaken van het concept
schoolplan.
De inspectie heeft aangegeven dat dit plan voldoet aan de wettelijke
eisen. Het plan zal echter toch worden aangepast op verzoek van de MR.
Het kan op de actielijst gezet worden zodat het voor de zomervakantie
aangepast wordt met behulp van klankbordgroepen en op basis van
teamplannen.
 Pag. 3: begroting: er zijn geen aanvullende vragen bij de voorzitter
binnengekomen. De MR zal straks advies uitbrengen.

actielijst

De notulen worden vervolgens, met dank aan de ambtelijk secretaris, vastgesteld.
Actielijst:
 De actielijst wordt geactualiseerd.
4.

Ter advisering (27-03-2020) Procedures schoolregels, klassenregels en telefoontas e.d.,
zie 18-16 en 18-16a, tweede bespreking.
De aanpassingen zijn, zoals afgesproken in de vorige vergadering, uitgevoerd. Deze hadden
betrekking op:
- Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten.
Vanuit de vergadering vraagt men zich af hoe de school dit gaat handhaven.
Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.
- De smartwatch moet evenals de telefoon ook in de tas gedaan worden. Op
verzoek van de MR zijn in ieder lokaal klokken opgehangen.
- De MR van PMC is al akkoord gegaan met de wijzigingen.
Straks volgt besluitvorming van de MR SMC.

5.

Ter advisering MR (25-03-2020) Begroting 2020, zie 17-10, 17-10a en 17-10b. Tweede
bespreking.
Vanuit de vergadering wordt een reactie van de MR BFC ten aanzien van de begroting
besproken: vorig jaar is met de toenmalige centrale directie gesproken over de kosten van
bovenschoolse medewerkers in het toenmalige servicepunt Maastricht. Er stonden toen
maximaal 15,2 fte, waarvan 5,0 fte ICT, op de begroting van de scholen in Maastricht. In de
nieuwe situatie zouden de medewerkers van het voormalige bovenschoolse servicepunt
op de payroll van het bestuursbureau gezet worden. Dit is gebeurd. Alle scholen van LVO
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leveren een bijdrage aan die personeelskosten.
Nu blijkt dat er toch nog steeds 3 medewerkers, 2,6 fte, op de Maastrichtse begroting
drukken en de MR van het BFC heeft daarom negatief advies gegeven over de begroting.
Reden is dus dat de met de centrale directie gemaakte afspraken, inzake bovenschoolse
aanstellingen, niet zijn nagekomen. Zij willen het besluit over de aanstelling van 2,6 fte
bovenschools dan ook nietig verklaren.
Overwegingen en reacties:
- de 30 fte bezuiniging is vanwege minder te verwachten leerlingen. Dit staat los
van de rode cijfers in de begroting.
- welke maatregelen zijn genomen om van de eerder afgekeurde begroting te
komen tot een nieuwe begroting? Taken zijn bijgesteld en geschrapt,
ondersteuningsfuncties vervallen, een administratieve kracht die weggaat
wordt niet vervangen. Op papier is de grootte van de klassen aangepast.
- Wat gebeurt met de extra gelden van 156 euro per leerling? Hier is nog geen
eenduidig antwoord op gekomen. De scholen zouden dit kunnen inzetten voor
werkdrukvermindering maar recent zijn er berichten ontvangen dat het geld
gebruikt moet worden om de begroting aan te vullen. Petra is nog in
afwachting van het definitieve antwoord.
Inmiddels is het antwoord gegeven: de scholen in regio Zuidwest zullen hier
gezamenlijk afspraken over maken.
Dit onderwerp is ook in GMR besproken: de gelden zijn er en de school mag ze
in overleg met de directeur inzetten waar nodig. Dit geldt ook voor de scholen
die in de rode cijfers staan. We wachten nog even af omdat de berichtgeving
nu tegenstrijdig is.
- Tijdens de vorige vergadering is gesproken over een draconische begroting,
een beleidsarme begroting met alleen bezuinigingsmaatregelen. Dan wordt
aan de MR gevraagd of ze het daar mee eens zijn en met de afbouw van 30 fte.
Petra geeft aan dat er straks niet voor iedereen werk is. Er zijn immers minder
leerlingen. Dit zal ook zichtbaar worden via de formatieplanning.
Een MR lid vraagt zich af of het afstoten van het gebouw aan de Bemelerweg,
en voor huisvesting een ander gebouw zoeken, verbetering zou kunnen
brengen. Dat is niet nodig, dat gebouw is niet té groot voor het aantal
aanwezige leerlingen. Zeker niet omdat volgend jaar afdelingen vanuit de
Bemelergrubbe naar de Bemelerweg verhuizen.
De MR heeft enigszins moeite met het formuleren van een advies aangezien
de huidige begroting gewoon een rekenkundige exercitie is.
Straks volgt een advies.
De bijeenkomst over de samenwerking van de drie scholen, op 17 maart a.s. wordt
geannuleerd. Er is iets mis gegaan met de uitnodigingsmail vanuit het SMC. De mail is niet
ontvangen door de ouders. Daarbij twijfelen veel ouders of ze moeten komen in verband
met de aanwijzingen van de overheid vanwege Corona. De organisatie zal soepeler
omgaan met de deadline i.v.m. de bijzondere omstandigheden.
Mocht het zo zijn dat de derde bijeenkomst voor ouders pas veel later georganiseerd kan
worden, dan zijn er wel al waardevolle opbrengsten vanuit de bijeenkomsten met
medewerkers, leerlingen en ouderklankbordgroepen.
6.

Advies Vakantieregeling 2020-2021, zie 17-12 en 17-12a.
Uit de informatie blijkt dat er van de gekozen datum voor de meivakantie in 2020-2021
niet meer kan worden afgeweken. De commissie heeft laten weten dat de datum is
goedgekeurd door het PO. Afwijken door het VO is ongunstig voor ouders met kinderen in
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het PO en VO.
Petra geeft aan dat tips en adviezen zoals bijvoorbeeld de laatste vrijdag in de vakantie
opengaan voor vragen van examenleerlingen welkom zijn.
7.

Rondvraag
- Enno geeft aan dat hij blij is dat de examentraining gratis door de school wordt
aangeboden.
Petra geeft aan dat dit ook geldt voor studiemaatjes, bijles etc. Leerlingen kunnen
2 vakken kiezen waar ze hulp bij nodig hebben.
- Michael vertelt dat hij de laatste tijd het gevoel heeft dat er meer positieve dan
negatieve ontwikkelingen zijn. Dat is een goeie zaak en hij bedankt Petra hiervoor!
Aanvullend vertelt Judith dat ze ook positieve verhalen van haar dochter hoort.
Het is een stuk rustiger op school. Jan Yntema levert hier ook een bijdrage aan. Zijn
directe optreden wordt niet altijd door de leerlingen gewaardeerd maar het is wel
effectief. Petra zal het doorgeven.
- Ten aanzien van de info keuzeavond voor de 3e-jaars leerlingen: bij de kinderen
van het 2e jaar ontbreekt er nog lesstof waardoor ze deels nog geen keuze kunnen
maken en de keuzeavond is nu vroeg gepland. Docenten willen dat oplossen door
hier en daar een uurtje les te geven. Dat is echter niet wenselijk.
Petra geeft aan dat hier niet goed over is nagedacht en dat dit inderdaad niet goed
gepland is. Wel zijn de keuzemomenten iets verlengd om nog bij HBR mee te
kunnen lopen, 2x 4 uur.
Het keuzemoment is naar voren gehaald omdat dit vorig jaar helemaal niet goed
ging. Op deze manier kan het rooster wel tijdig en voor de vakantie voorgelegd
worden.

9.

Sluiting
Niets meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering.
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ACTIELIJST MR VMBO PMC-SMC
(Op de actielijst staan onderwerpen die t.b.v. een volgende MR vergadering uitgevoerd moeten worden.
Dit wordt in de notulen aangeduid via actielijst)
Datum

Wat

1.

21-11-2019
19-12-2019

2.

19-12-2019

Vast agendapunt: Verbeterplan vmbo 2019-2020
Evaluatie toetsweek agenderen: vragen
formuleren voor de examensecretaris na
resultaten toetsweek 2 en analyse
Schoolplan 2019-2023: na consultatie personeel,
ouders en leerlingen (via de teamplannen)
aanpassen en ter instemming voorleggen aan MR

Voor vergadering

Wie

?

Bevoegd gezag

?

Bevoegd gezag
juni 2020

BESLUITVORMING
MR VMBO – SMC
Agendanr. Vergaderdatum Onderwerp
4.
12-03-2020
Ter instemming (27-03-2020) Procedures schoolregels, klassenregels en
telefoontas e.d., zie 18-16 en 18-16a, tweede bespreking.
De voorstellen van de MR zijn in de tekst verwerkt, de MR stemt hiermee in.
5.
12-03-2020
Ter advisering MR (25-03-2020) Begroting 2020, zie 17-10, 17-10a en 17-10b.
Tweede bespreking.
De MR beseft de noodzaak en de urgentie van deze begroting, maar kan daar
geen positief advies op afgeven. Evenmin wil de MR negatief adviseren.
De MR brengt dus geen advies uit, maar doet aanbevelingen die de locatie vmbo
weer positief in het nieuws moeten doen komen.
6.
12-03-2020
Advies Vakantieregeling 2020-2021, zie 17-12 en 17-12a.
De MR adviseert negatief. Voor met name de eindexamenleerlingen is het
ongewenst dat direct aansluitend aan de meivakantie het centrale examen zal
starten.
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BESLUITVORMING
MR VMBO – PMC
Agendanr. Vergaderdatum Onderwerp
4.

12-03-2020

Ter advisering (27-03-2020) Procedures schoolregels, klassenregels en
telefoontas e.d., zie 18-16 en 18-16a, tweede bespreking.
Vorige keer heeft de MR al positief advies gegeven aan het voorstel indien de
aanpassingen gedaan zouden worden. Dit is gedaan.
Er wordt nog opgemerkt dat telefoontas en de schoolregels instemmingsrecht
hebben in tegenstelling tot het adviesrecht inzake lesverwijdering.
De MR stemt bij deze in met de procedure schoolregels, klassenregels en
telefoontas.

5.

12-03-2020

6.

12-03-202

Ter advisering MR (25-03-2020) Begroting 2020, zie 17-10, 17-10a en 17-10b.
Tweede bespreking.
Het betreft zoals eerder opgemerkt met name een technische rekensom. Daarbij
is er dan nog de opmerking van de MR BFC over de 2,6 fte bovenschoolse
medewerkers die niet door het bestuursbureau maar door de Maastrichtse
scholen betaald worden. Wat vindt de MR PMC hiervan?
De MR BFC heeft daar negatief advies over gegeven. Het is nu nog steeds niet
duidelijk wat er gaat gebeuren met die fte’s. De 2,6 fte zouden de komende vier
jaar worden teruggebracht maar dat is dus niet volgens afspraak.
De MR overweegt om geen positief advies te geven over de begroting, vooral ook
ter ondersteuning van de directie. De MR maakt zich grote zorgen over de
financiële situatie. De continuïteit van de school komt in gevaar.
De situatie is zeer zorgwekkend.
De MR heeft daarnaast nog vragen over de centrale afroming. Dit betreft 10%. De
MR wil graag een verklaring/opsomming ontvangen waar deze kosten voor
ingezet worden.
De MR geeft alles overwegende een negatief advies over de begroting.
Advies Vakantieregeling 2020-2021, zie 17-12 en 17-12a.
Zoals eerder besproken wijzigen de data niet vanwege het PO besluit.
Adviezen ten aanzien van de examenleerlingen zijn welkom, bijvoorbeeld dat de
school vrijdag in de vakantie open is voor vragen etc.
De MR adviseert positief.
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