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MR Porta Mosana College hv 
 

 

 

 

 

Notulen MR vergadering PMC hv 
 
 Datum :  9 april 2020 
 Tijd      :  20.30– 21.30 uur 
 Locatie :  Teams 
 

Namens MR Porta Mosana College hv 
Aanwezig: 
Michel Feron  
Evelyne Hooft  
Anton Janssen  
Uranela de Goey  
Berend Brouwer 
Collin Hermans  
Alexandra Wezenaar  
 
Directie Porta Mosana College 
Aanwezig:  
Tim Neutelings 
 
Verslaglegging:  
Claudia Dieteren, ambtelijk secretaris 

Namens MR Porta Mosana College vmbo 
Aanwezig: 
Ine Weerts, voorzitter  
Tanja Schrijnemakers  
Patricia Thal-Coolen  
 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Manon Walthie  
Jesse Klassen 
 

 

  Actie 

1. Opening en vaststelling agenda PMC hv  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

 

   

2. Mededelingen 

 Het voorstel van Berend om als vast agendapunt de voortgang van de 
ontwikkelingen aangaande Maastricht Oost op te nemen, is akkoord.  

 Michel geeft aan dat de declaraties van ouders en leerlingen van het 1e kwartaal, 
volgende week worden uitbetaald.  

 
Actielijst 

 

   

3. Concept Notulen MR PMC d.d. 12 maart 2020 en actielijst 
De voorzitter behandelt de notulen zowel tekstueel als inhoudelijk: 
Aangezien Manon deze vergadering niet kan bijwonen, kunnen de notulen van de GMR via 
MR centraal gelezen worden. 
 

 



 

2 
 

De notulen zijn behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Ze worden met dank aan de 
ambtelijk secretaris goedgekeurd.  

   

4. Ter instemming: Lessentabel, zie bijlagen 

De voorzitter stelt de lessentabel aan de orde. Zijn er na de voorbespreking nog 
aanvullende vragen en/of opmerkingen? De antwoorden van Tim in schuingedrukte tekst. 

Michel heeft een aantal vragen. 

- Is de lessentabel besproken met alle betrokkenen? 
Ja, er is begripvol gereageerd.  
Wat vinden de aanwezige ouders bijvoorbeeld van informatica? 
Zij vinden deze keuze begrijpelijk. Maar dit vak kan ook in de reguliere lessen 
geïntegreerd worden.   

- De MR is kritisch, het voelt als een ad hoc beslissing en een verschraling van het 
aanbod. 

- Wat betekent dit voor de beweegtijd?: Tim heeft het voorstel besproken in het 
directieoverleg. PMC heeft iets meer beweegtijd dan andere scholen. Het gaat om 
structurele beweegtijd en dat is bijvoorbeeld een sportdag niet.  

- 45 minuten rooster: LO komt inderdaad iets tekort maar dat is al 2 jaar zo.  
De sectie LO vindt dat inderdaad al geruime tijd vervelend. Het is geen goede zaak 
als een sportvriendelijke school de beweegtijd niet haalt. Dan zijn we niet goed 
bezig. Daarbij past het niet binnen de visie en de inspectie heeft hier ook een 
mening over. We hebben nu de gelegenheid om er met zo min mogelijk schade iets 
aan doen. Daarbij start morgen het VPK traject vanuit school en dat is hierop van 
invloed.  

- Betekent dit een verschraling voor groep 3? 
Op den duur is het een verrijking voor alle leerlingen (meer beweegtijd), en de prijs 
is een verschraling voor veel kleinere groepen.  

 
 
 

 

   

5. Ter bespreking: OCW-geld ( € 185.500,- ) – werkdruk, ter vergadering 
De vraag is waar het geld aan besteed kan worden, in het kader van vermindering 
werkdruk. De docenten zijn geconsulteerd via de Nieuwsbrief. Wat wordt aangedragen is 
dat bijvoorbeeld een investering in het roosterbureau prettig zou zijn.  
Wat is de mening van de MR? 
De MR wil dit onderwerp de volgende keer opnieuw agenderen omdat ze van mening zijn 
dat een bepaalde procesgang in deze gevolgd moet worden. Daar was de MR niet van op 
de hoogte.   
 
Verzoek: wellicht kunnen de MR leden de nieuwsbrieven krijgen d.w.z. het infobulletin. 
Sandra en Claudia spreken dit samen af. Claudia stuurt door. 

 
 
 
 
 
 

actielijst 
 
 
 

Claudia 

   

6. Ter bespreking: bedragje stakingsgeld, ter vergadering 
Het betreft € 1.236,- aan ingehouden loon. De bedoeling is om gezamenlijk met het 
personeel een bestedingsdoel te bepalen.  
Het voorstel van Michel is om met zijn allen iets leuks te doen.  
Tim neemt dit mee en komt hierop terug.  

 

   

7. 
 
 

Ter bespreking: samenwerking Maastricht-Oost, ter vergadering 
Vandaag heeft Guido Beckers een bericht aan de voorzitters van de MR-en gestuurd. 
Claudia zal dit bericht straks doorsturen. Alles wat in die brief staat, klopt.  
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De RO-groep heeft een goede analyse gemaakt van de situatie en de mogelijkheden. De 
RO-groep is gevoed door de scholen. Binnenkort volgen de cijfers van Montesquieu.   
Alle rapporten samen gaan bepalen welke plek ‘de campus’ krijgt. Na een eerste analyse 
zijn 2 plekken overgebleven, op de groene loper en in de buurt van het Vista College.   
In de krant staat dat groene loper niet gunstig is voor het PMC. Je kunt echter weinig doen 
aan wat de krant schrijft, aldus Tim. 

   

8. Stand van zaken rondom schoolexamens, ter vergadering 
Tim geeft aan dat a.s. vrijdagmorgen Pauline, Daniël en Kitty de spelregels maken voor de 
online toetsen. Naar verwachting zitten er nog veel haken en ogen aan, maar we willen het 
toch gaan doen, mede afhankelijk van de situatie straks. Naar verwachting willen we wel 
gaan filmen, aldus Tim. LVO schrijft voor dat we online moeten toetsen.  
Als we na 6 mei de toetsen fysiek kunnen afnemen, dan doen we dat. We horen dat op 21 
april a.s.  
We gaan 3 vakken voor 6 mei online toetsen. Het huidige rooster wordt dan grotendeels 
gevolgd.   
Alexandra vraagt of er plannen zijn om de hele toets te filmen? Er wordt inderdaad 
overwogen alles op te nemen. Daarna worden de resultaten steekproefsgewijs bekeken, 
ook wordt gekeken naar opvallende zaken. Een webcam is fraudegevoeliger en heeft in 
deze niet de voorkeur.  

Misschien willen morgen een aantal leerlingen mee vergaderen. Tim geeft aan dat dit kan. 
Die kunnen zich melden bij Pauline. 

Bij het VMBO zijn vandaag online de eerste toetsen afgenomen. Dat ging goed.  
Verder communiceert LVO veel over online toetsen. Helaas is dit niet landelijk 
georganiseerd. 

 
 

   

9. Vaste agendapunten: 

 Werkdruk  

 Informatie vanuit de GMR vergaderingen 

Dit is al eerder in de vergadering aan de orde geweest en wordt nu niet meer apart 
besproken. 

 

   

12. Rondvraag en sluiting 
Michel:  

1. Professioneel Statuut: het verzoek om dit binnenkort te agenderen.  
2. Enquête welzijnscheck: hieraan hebben nog niet veel genodigden deelgenomen. 

Tim zal zorgen dat de resultaten in de volgende vergadering geagendeerd worden. 
3. Coronacrisis en thuiswerken: zet LVO de reiskosten stop na 6 weken? 

Tim zal nagaan hoe LVO hiermee omgaat.  
4. Verzoek om na te gaan hoe voorkomen kan worden dat externen aan een 

teamvergadering kunnen deelnemen. Tim zal dit navragen.  
 

Berend:  
Wellicht kan er iets bijzonders voor het personeel gedaan worden, in deze bijzondere tijd. 
De vergadering vindt dit een goed idee.  

 
Niets meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
 
4x actie Tim 
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BESLUITVORMING 
MR Porta Mosana College hv 

 

Agendanr. Vergaderdatum Onderwerp 

4. 09-04-2020 Lessentabel:  
Tijdens deze vergadering is de MR niet tot besluitvorming gekomen over de 
lessentabel. 
Er is een extra overleg gepland met het bevoegd gezag op 15-04-2020 zodat 
aanvullende vragen beantwoord kunnen worden. Naar aanleiding van dit overleg 
heeft de MR met meerderheid van stemmen, ingestemd met de lessentabel 
onder de navolgende voorwaarden: 

 Het bevoegd gezag dient met de keuzevakdocenten een passende 
oplossing te vinden voor het wegvallen van onderdelen uit het 
curriculum. 

 Graag verneemt de MR voor de start van schooljaar 2020-2021 welke 
passende oplossing is gevonden. 

De MR ontvangt voor de start van schooljaar 2020-2021 graag het nieuwe 
volledige curriculum van LO. 

BESLUITVORMING 
MR VMBO – PMC 

 

Agendanr. Vergaderdatum Onderwerp 

  Er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. 


