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MR Porta Mosana College hv 
 
 
 
 
 

 

Notulen MR vergadering  
 
 Datum :  24-03-2022 
 Tijd      :  20:00-22:00 
 Locatie :  Porta Mosana College 

MR Porta Mosana College HV 
Aanwezig: 
Michel Feron, voorzitter 
Linda Hayes  
Sandra Hommen 
Paco Martin Gonzalez 
Nicole Heckers 
Gerianne Jacobi 
Tycho Raedts  
Anne-Marie Leufkens 
Berend Brouwer 
Afwezig, met kennisgeving: Katja de Vries 

Afwezig, zonder kennisgeving: 
Notulen: 
Maartje Leemans 

Directie Porta Mosana College 
Aanwezig: 
Tim Neutelings, locatie directeur (vanaf 20:30) 
 

  

 

  Actie 

21. Opening en vaststelling agenda 
Michel Feron, heet de aanwezigen welkom.   

  

22.  Ter vaststelling: Concept notulen MR vergadering 20-01-22.  
De notulen van 20-01-22 zijn bij het agendapunt “notulen van 21 december 2021” als 
volgt aangepast: Tycho Raedts en Gerianne Jacobi zijn toegevoegd bij de aanwezigen (zij 
stonden ten onrechte niet vermeld als aanwezig). 

 
 

Berend 

   

23. Mededelingen: Michel deelt mee dat hij met de portier heeft afgesproken dat allen om 
22:00 uur het gebouw hebben verlaten. Dat betekent dat we uiterlijk om 21:50 stoppen. 

 

   

24. Mededelingen GMR:  
Berend deelt mee dat de GMR heeft ingestemd met het protocol: “gebruik sociale media 
en internet faciliteiten”, na aanpassing van een aantal privacyaspecten. Dit protocol geldt 
voor het personeel. 
Belangrijke thema’s:   

• Wees alert op je professionele rol; 

• Voorkom misbruik; 
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• Docenten maken alleen gebruik van de goedgekeurde informatiekanalen en zijn 
zich altijd bewust van hun professionele rol in hun communicatie met leerlingen 
en moeten conform communiceren; 

• Beveiligingsinstructies van de centrale ICT-afdeling en van softwareleveranciers 
(zoals codes die door Microsoft Office worden voorgeschreven) moeten 
onverkort worden nageleefd. 

   

25. Vaste agendapunt: Ziekteverzuim (informerend): 
Het overzicht wordt nagezonden. 

 
Tim 

   

26. Toekomstvisie voortgezet onderwijs in Maastricht 
Michel deelt mee dat de Mr op 17 maart uitgebreid gesproken heeft over de voor en tegens 
van de toekomstvisie. Berend heeft op basis van deze discussie een conceptbrief opgesteld 
die is rondgestuurd en waarover de Mr op korte termijn een definitief besluit zal nemen. 
Op de vraag van Tim hoe dat advies en besluit eruit zal zien antwoordt Berend, onder 
voorbehoud van definitieve besluitvorming, dat de Mr negatief adviseert en voorzover er 
instemming wordt gevraagd vooralsnog niet zal instemmen. Het standpunt is niet in beton 
gegoten en de Mr pleit voor een onafhankelijk onderzoek. De Mr is teleurgesteld in de 
houding en (gebrek aan) optreden van de gemeente als het gaat om de toekomstige 
huisvesting. Naar verwachting zal het standpunt eind volgende week aan het bevoegd 
gezag worden aangeboden.  

 
 
 
 
 
 
 

   

27 Functiemix (instemming PMr) 
Michel geeft aan dat de PMr zich kan vinden in het voorstel om per school te werken met 
een eigen functiemix. De PMr is al eerder akkoord gegaan met het voorstel tot de verdeling 
van LC en LD schalen. Er is nog overleg geweest met andere Mr-en. De PMr komt op korte 
termijn met een besluit. 
Tim vraagt aandacht voor het nieuwe taakbeleid. Vanwege tijdgebrek wordt dit 
doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
 
 

Michel 

   

28 Stand van zaken Huisregels en regels m.b.t. tussenuren en gebruik OLC en kantine 
Tycho en Gerianne delen mee dat er veel klachten blijven. Het OLC is echt vaak te vol. Je 
kunt er niet rustig werken. Leerlingen snappen dat er regels moeten zijn, maar de regels 
moeten wel redelijk zijn en goed zijn uit te leggen. Soms worden leerlingen ergens 
weggestuurd terwijl er geen goede alternatieven voorhanden zijn.  Ouders herkennen de 
klachten ook. Tycho stelt dat de Mr cursus hem duidelijk heeft gemaakt dat de directeur 
toch eerst had moeten overleggen met de Mr over het (strenger) handhaven van regels. 
Deze regels zijn qua formulering dan wellicht niet nieuw maar als ze jaren niet zijn 
nageleefd geldt een strakker handhaven toch als nieuw beleid. Berend denkt dat de 
leerlingen hier een punt hebben.  
Tim geeft aan dat hij bereid is om serieus naar de klachten te kijken. Er is overigens ook al 
het een en het ander aangepast: 

• Regels zijn rondgestuurd naar alle leerlingen. Eerder deze week is er een evaluatie over 
de regels geweest. Hieruit is de volgende conclusie getrokken: Indien een OLC te vol zit 
mogen de leerlingen naar het atrium of naar de buitenplaats gaan.  

• Volgens de Leerlingenraad ervaren ook de toezichthoudende medewerkers het OLC als te 
chaotisch en niet motivatie bevorderend. Ze geven ook aan dat er te weinig werk/zit 
ruimte is voor alle leerlingen. Het OLC is nu geen rustige werkruimte. De leerlingen die 
niet gemotiveerd zijn om te studeren, verstoren de rust voor de leerlingen die wel willen 
studeren.  

• Een voorstel kan zijn: leerlingen toestemming geven om in een tussenuur wel in 

de aula/atrium te mogen zitten. Dit neemt de druk op het OLC weg. Als een 

leerling wil studeren, dan is het OLC hiervoor beschikbaar.  
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• Leuke zitplaatsen creëren waar leerlingen kunnen chillen of spelletjes kunnen 
spelen zoals pingpong, etc. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat leerlingen ook in 
de aula/atrium/buitenplaats tevreden en rustig blijven.  

Het punt komt een volgende keer terug op de agenda. 

   

29 Informerend: Zorgen ouders  
29-a: Rooster perikelen; deze lijken niet minder te worden. Anne-Marie vraagt hier 
aandacht voor. Ook voor communicatie tussen roosterkamer en gebruikers roosters. 
Tim geeft aan dat de problemen groot en hardnekkig zijn. De oorzaken zijn divers. 
Allereerst het nieuwe systeem, dan de versnippering o.a. als gevolg van het nationaal 
herstelprogramma. Het grote aantal keuzevakken en de vele parttimers maken het er ook 
niet makkelijker op.  
Het rooster blijft erg ingewikkeld. Vanaf begin van het schooljaar staan er dingen 
verkeerd in het rooster en dit komt continue opnieuw naar boven. Voor volgend 
schooljaar is een lijst met acties opgesteld die aangepakt gaan worden.  
Na de toetsweek vanaf 15 april komt er nieuw rooster. De hoop is dat het dan wel wat 
beter gaat maar Tim kan er zijn hand nu niet voor in het vuur steken. 
 
29-b: Aandacht voor het welzijn van de leerlingen en plannen voor alternatieven voor de 
geannuleerde reizen en excursies.  
 
29-c: In het verlengde van het voorgaande agenda punt: Hoe staat het met aandacht en 
het beleid t.b.v. de doorsnee leerling? Er is veel aandacht voor leerlingen met extra 
hulpvraag en zorgvraag en ook voor hoogbegaafdheid. Daar mag Porta terecht trots op 
zijn. Maar komt de gewone leerling, die uit zichzelf weinig vraagt wel voldoende aanbod? 
Denk ook aan planning en organisatie en het vorm geven van leren leren. 
29-d: nog niet alle docenten gebruiken het voorgeschreven kanaal (som today) voor 
huiswerkopdrachten en toets informatie. Zie ook hierboven.  
De punten b,c,en d worden wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 

 

   

30 Rondvraag.  
Anne-Marie komt terug op het vorige punt 
Agendapunt 29b: Dat er geen buitenlandse reizen georganiseerd worden is wel 
begrijpelijk. Maar de vraag blijft dan: Wat kan er wel? En wat zou Porta nog mogen 
vertalen naar een haalbare internationale insteek van activiteiten zodat visie waar 
mogelijk geborgd blijft (kan ook lokaal). Tevens vraagt ze naar mandaat en budget/het 
vormgeven van Welzijnscie. De WelzijnsCie wordt door Tim gestimuleerd. Ouders komen 
echter met hulp en uitgewerkte ideetjes maar docenten ontbreekt het aan tijd en 
mogelijkheid tot uitvoering. Hoe nu verder? Tim geeft aan dat de school echt wel wat 
organiseert, zoals b.v. het carnaval. Daar is erg positief op gereageerd. Er zijn excursies 
gepland. De docenten moeten ook bijkomen van de vermoeienissen als gevolg van 
Corona. Ze kunnen nu niet extra worden belast met allerlei organisatorische zaken. De 
school probeert te doen wat mogelijk is. In volgende vergadering zullen we hier wat 
dieper op ingaan. Tevens wijst Anne-Marie op de wisselende feedback van leerlingen en 
ouders op de invulling van de projectdagen. Leerlingen uit jaargang 4 en 5 beamen dat 
projectdagen goed waren.  
Michel verwijst de overige zaken naar de volgende vergadering in april.   
 
Gerianne vraagt aandacht voor de interne Mr communicatie (de groeps app stroomt 
regelmatig over) en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek door Laks. 
Wat betreft de Groepsapp spreekt de Mr af dat selectiever wordt beoordeeld wat er in de 
groepsapp wordt gestuurd. Nu zijn er erg veel berichten.  
Michel vindt dat meningsvorming eigenlijk thuishoort in de vergadering en niet in de app. 
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Een oplossing kan zijn: twee groepsapp’s een app waarin alleen mededelingen en 
organisatorische zaken die voor iedereen belangrijk zijn worden gedeeld en een chat app 
voor achtergrondinformatie en meningsvorming.  
De resultaten van de Laks enquête kunnen t.z.t. worden ingezien door de leerlingenraad.  
Michel dankt Tim voor zijn aanwezigheid.  

   

31 Besluitvorming advies en instemmingsaanvraag toekomstvisie voortgezet onderwijs 
Maastricht 
Michel deelt mee dat Berend conform afspraak een concept besluit heeft opgesteld 
aangaande de advies en instemmingsaanvraag toekomstvisie, op basis van de 
bijeenkomst van 17 maart en het overleg met de andere Mr-en op  23 februari. 
In het vooroverleg heeft Berend de belangrijkste punten nog eens opgesomd. 
Deze zijn: 

▪ Het bevoegd gezag heeft ons weliswaar steeds uitvoerig 
geïnformeerd over de planontwikkeling maar echte participatie 
van leerlingen, ouders en docenten heeft niet die vorm 
gekregen die we ervan hadden verwacht (en die ook was 
toegezegd). Corona is spelbreker geweest maar er zijn helemaal 
geen werkgroepen ingesteld terwijl hierom wel is gevraagd.  

▪ Mede hierdoor is o.i. er uiteindelijk een groot verschil ontstaan 
tussen de verwachtingen omtrent de uitkomst en de feitelijke 
uitkomst. 

▪ Er is te weinig transparantie m.b.t de uitgangspunten. We 
missen de onderwijskundige visie, we zien niet hoe het VMBO 
beter wordt gepositioneerd. Er wordt niet aangegeven hoe het 
principe van de brede school, de inclusiviteit, vorm zou krijgen 
op een grote campus. Leerlingenvolumes en 
stedenbouwkundige principes lijken nu de overhand te krijgen.  

▪ We missen vooral concreetheid; er blijft veel onduidelijk. 
▪ We kunnen geen advies geven over het voorstel om drie 

scholengemeenschappen te vormen omdat dat begrip 
scholengemeenschap met name voor de campus in Oost niet is 
uitgewerkt. We weten niet hoe die eruit gaat zien. 

▪ We stemmen niet in met de veranderingen in het 
onderwijsaanbod, zolang niet helder is waar we precies mee in 
stemmen. We hebben al eerder aangegeven niet in te willen 
stemmen met veranderingen in het onderwijsaanbod gedurende 
een transitiefase. Dat vinden we te risicovol.  

▪ De Mr stemt ook niet in met de verplaatsing van het 
Nederlandstalig Gymnasium naar West. Dat vinden we niet 
logisch.  

▪ We geven een negatief advies over het voorgestelde 
plaatsingsbeleid en de numerus fixus. Een vergelijking met 
andere grote steden vinden misplaatst omdat Maastrichtse 
scholen helemaal niet te kampen hebben met te veel 
aanmeldingen (de BLS uitgezonderd).  

▪ De oudergeleding stemt niet in met de omzetting van de 
openbare grondslag van de school naar de denominatie 
algemeen bijzonder. De oudergeleding is wel bereid dit 
standpunt te heroverwegen als er betere argumenten worden 
aangeboden en een dergelijke omzetting voor het geheel 
noodzakelijk is. De ouderdelegatie heeft daarbij betrokken dat 
bij het Sint Maartenscollege er evenmin draagvlak is voor de 
omzetting van de denominatie.  

▪ Nee zeggen tegen een toekomstplan is niet leuk. Daarom stellen 
we voor om op korte termijn een objectief onafhankelijk 
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onderzoek te laten verrichten van wetenschappelijk niveau naar 
een goede toekomstbestendige inrichting van het voortgezet 
onderwijs in Maastricht; waarbij overigens ook de rol van de 
gemeente betrokken moet worden. De Mr zal hierover nog met 
een concreet advies komen.  

De aanwezigen kunnen zich vinden in deze concept besluiten. Afgesproken wordt dat 
iedereen een week de tijd krijgt nog schriftelijk te reageren: uiterlijk tot 1 april. Zodra 
iedereen akkoord heeft gegeven wordt de (eventueel nog aangepaste) brief verzonden. 
Het standpunt blijft dan nog twee dagen onder embargo. Daarna wordt ons standpunt 
gedeeld met de voorzitters van de andere medezeggenschapsraden en de 
Oudervereniging. Ook de leerlingenraad kan het dan delen.  Michel drukt de leden op het 
hart voorzichtig te zijn met de pers. Het standpunt wordt niet actief verder verspreid. 
Echter onze achterbannen zullen wel tijdig geïnformeerd moeten worden.   
 

   

 Michel sluit om 21:55 de vergadering  

   

 Verder procesverloop: (buiten de vergadering) 
Iedereen heeft voor 30 maart gereageerd. Gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Op basis 
van de reacties kunnen we constateren dat het besluit unaniem gedragen wordt. Het 
besluit is op 31 maart 2022 verstuurd aan het bevoegd gezag en op 2 april aan de 
voorzitters van de overige medezeggenschapsorganen en aan de oudervereniging. Op 7 
april is een informatiebericht van de Mr in Porta Nieuws opgenomen.  

 
 
 


