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Notulen vmbo MR-vergadering 26 september 2019
Aanwezig: Ine Drummen, Bert Heijnens, Jesse Klassen, Michael Koytek, Judith Lommen, Piet Minartz,
Willeke Pieters, Daniella Rousseau, Petra Stuit, Patricia Thal.
Afgemeld:Enno Soeren en Tanja Schrijnemakers.
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.

Concept notulen MR Vergadering Porta Mosana College:
Vergadering op: 26 september 2019
Tijdstip: 19:00-22:00
Locatie: Noormannensingel
Aanwezig: Anton Janssen, Michel Feron (vicevoorzitter), Manon Walthie, Evelyne Hooft, Ine Drummen (voorzitter), Fabienne Borst
(notulist), Uranela de Goey, Alexandra Wezenaar, Jesse Klassen, Patricia Thal Coolen, Tim Neutelings (gedeeltelijk)
Afmelding: Tanja Schrijnemakers
Toehoorders: Olga van Manen en Berend Brouwer

1. Opening
Voorzitter heet leden welkom.
2. Vaststellen agenda
Vastgesteld.
3. Welkom aan Evelyne Hooft
Evelyne Hooft wordt officieel welkom geheten als nieuw lid en stelt zich voor. Evelyne vervangt voormalig MR-lid Martin
Wlazlo.
4. Mededelingen voorzitter
Michel Feron geeft een terugkoppeling uit het voorzittersoverleg. John Hausmans zal zich voor komen stellen in de MR. De
notulen/vragen vanuit de MR van het overleg omtrent de fusie medio september zijn vertraagd. De reden hiervoor is dat het
Sint Maartenscollege een doorrekening wenst met recente cijfers, en dit kost meer tijd. Ernst & Young gaat de
doorrekeningen valideren. Eugène Bernard, voorzitter College van Bestuur, zal zich ook verdiepen in de materie en daarna
komen met een reactie richting de MR. Hij begint op 1 oktober in zijn functie. De gemeente Maastricht gaat wel door met het
zoeken naar een locatie. Het gebouw zal afhangen van vorm van samenwerking. De vergadering van 2 oktober komt te
vervallen. 27 november gaat wel door. De voorzitters van zowel PMC als SMC hebben hierop aangedrongen. De voorzitter

geeft verder aan dat de MR zich moet buigen over de licenties naar aanleiding van het RPO-overleg. Voor 1 november moet
de MR een reactie geven. Michel Feron benoemt het Servicepunt en Manon Walthie vertelt dat de GMR toezicht houdt
hierop, echter is bijna niet op te maken hoeveel FTE’s voor Maastricht werken. De begroting 2020 is niet meer voor LVO
Maastricht maar wordt waarschijnlijk per locatie. De leden van de GMR, Manon Walthie en Alexandra Wezenaar, hebben
geen mededelingen vanuit de GMR. Ze geven aan dat het momenteel stil ligt aangezien Eugène Bernard er nog niet is.
5. Benoeming voorzitter, vicevoorzitter en secretaris
Ine Drummen wordt benoemd tot voorzitter. Michel Feron wordt benoemd tot vicevoorzitter. Uit de MR-leden komt geen
secretaris naar voren.
6. PMC Ontwikkeltijd
Tim Neutelings sluit aan. De ontwikkeltijd wordt besproken. De MR is van mening dat dit niet tot nauwelijks in onderling
overleg is gebeurd en leidinggevenden geen zicht hebben op de werkdruk. De memo was niet bekend bij collega’s. De MRleden geven aan graag in gesprek te gaan met Tim Neutelings hierover. Ook verzoekt de MR de heer Neutelings om de
collega’s op PMC Oude Molenweg een mail te sturen om één en ander recht te zetten en de opdracht terug te trekken. De
Neutelings betreurt de gang van zaken, en dat er mails zijn gestuurd door teamleiders aangezien dit niet handig was en hij dit
graag goed had besproken. Het idee was dat er een lijst zou zijn waarop mensen konden intekenen, en dat docenten ook met
een eigen invulling konden komen. De MR-leden ervaren dat Tim Neutelings meedenkt maar zij willen graag dat de collega’s
weten dat de druk van de ketel is.
7. Vernieuwd onderwijsaanbod bovenbouw
De MR bespreekt het vernieuwd onderwijsaanbod bovenbouw. De vicevoorzitter licht toe dat het niet alleen aan het moment
lag, vorig jaar, waarop de MR destijds het verzoek om instemming kreeg. De cijfers voor bedrijfseconomie zijn toch hoger dan
aanvankelijk geschetst. Volgens de sectie economie is sprake van een groei. Op gymnasium kan geen filosofie meer worden
gekozen. BSM is niet meer mogelijk bij NG1 en NT. BMS is een meerwaarde voor een groot aantal studies. NG light heeft
volgens de MR weinig aansluiting op vervolgstudies. Tevens ervaart de MR dat het voorstel niet nieuw is en zij niet weet of
het gedragen wordt. Tim Neutelings laat weten dat het voorstel is voorgelegd op het moment dat de cijfers van

bedrijfseconomie niet bekend waren maar dat het huidige aanbod met name problemen veroorzaakt voor het rooster.
Volgens Tim Neutelings ondersteunt de oudervereniging het voorstel wel, behalve BSM, dat willen zij ook handhaven. De
LMR zegt dat het vernieuwde onderwijsaanbod ook in de leerlingenraad is besproken. Leerlingen hebben aangegeven de
tussenuren niet zo erg te vinden als dit betekent dat het onderwijsaanbod gehandhaafd kan blijven. Ook laat de LMR weten
dat tussenuren soms als fijn worden ervaren voor bijvoorbeeld het maken van huiswerk.
8. Schoolgids
De LMR en de OMR zullen de vragen bundelen en aan Tim Neutelings sturen.
9. Schooljaarplan
10. Ouderbijdragen
Dit punt is van de agenda gehaald.
11. Jaaragenda Oude Molenweg
Akkoord door MR. Tim Neutelings geeft aan dat vragen vanuit de achterban kunnen de MR-leden doorverwezen naar de
mentor of teamleider.
12. ABC Oude Molenweg
Akkoord door MR
13. De eerste zes weken van Tim Neutelings
Tim Neutelings vertelt dat er in de eerste zes weken veel op hem is afgekomen. Hij geeft aan de MR aan de voorkant bij
zaken te willen betrekken vanaf nu. Zo kan één en ander beter ingericht worden en hij vindt er gericht vooroverleg plaats
moet zijn. Daarnaast is Tim van mening dat de MR bestaat uit de LMR + OMR + PMR. Er dient meer en ook eerder samen
opgetrokken te worden zodat zaken niet uitgesteld worden. Volgens Tim Neutelings kan dit structureler, mede omdat de PMR
ook al op woensdagmiddag voor MR-taken is vrij geroosterd. Het MR-e-mailadres dient weer in gebruik te worden gesteld.
Een “dood” e-mail adres kan volgens Tim echt niet. Ook spreekt Tim de wens uit tot volledige openbaarheid van de MRvergaderingen, evenals de behoefte aan notulen en geen enkele vergadering meer zonder notulist. Petra, Paula en Tim zijn

al een paar keer samen gekomen met Guido Beckers. De MR zal hier zo snel mogelijk in mee worden genomen. Hetgeen
besproken is zal zo snel mogelijk volgen in een communiqué via de Info en Porta Nieuws.
De data van de MR-vergaderingen zullen vanaf nu niet meer op de site komen aangezien ze al op de jaaragenda staan.
Anton Janssen vraagt Tim Neutelings om extra aandacht voor de open dagen. De focus dient hierbij te liggen op de kracht
van het Porta Mosana College en niet op de fusie.
Besluitvorming:.
14. Besluiten MR
Stukken die voorliggen ter advies/instemming worden besproken.
15. Rondvraag en sluiting

