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  Actie 

21. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter, Michel Feron, heet de aanwezigen welkom. Op verzoek van de 
directeur wordt ruimschoots aandacht besteed aan de toekomst van het VO in 
Maastricht. Daartoe wordt -met instemming van de vergadering- de agenda 
grotendeels doorgeschoven. Alleen de punten 22 (notulen), 23 en 24 (Mededelingen) 
26, (werkdruk), 27 (Toekomst VO Maastricht), 29 Errata PTA’s en 32 (regels 
leerlingen) worden behandeld. De overige punten komen aan de orde in een 
ingelaste MR of in de laatste MR van dit jaar op 21 december. 

 Michel 

22. Ter vaststelling: Concept notulen MR vergadering 14-10-21 De notulen worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

Berend 

   

23. Mededelingen (algemeen): Geen  

   
24. Mededelingen GMR: Geen 

 
 



 

 

   

25 Vaste agendapunt: Ziekteverzuim (informerend):   

   

26. Vast agendapunt: Stand van zaken Werkdruk en – maatregelen (informerend):  
Michel geeft aan dat dit toch steeds een belangrijk agendapunt blijft. Hij constateert 
dat een aantal belangrijke toezeggingen nog niet zijn nagekomen: 

• Maximumaantal lessen naar 25 zou niet geëffectueerd zijn 

• Voor de overleggen op donderdag is geen instemming gevraagd  

• Klasse studenten zouden meer kunnen worden ingezet. (BSU en toezicht) 

• Toets dagen worden soms gebruikt voor cursussen en vergaderingen  

• Hersteltijd na Corona is onvoldoende 

• Er zijn zorgen over de extra belasting door extra inhalers  

• Er moet ook met docenten rekening worden gehouden niet alleen met 

leerlingen. 

• Status mentorles zou onduidelijk zijn. 

Terwijl Tim begint met een beantwoording stelt Berend dat het voor de aanwezigen 

lastig wordt deze veelheid van deze klachten te beoordelen. Het punt werkdruk staat 

elke keer op de agenda en er wordt door de directeur ook elke keer aandacht aan 

gegeven maar nu worden weer veel nieuwe onderwerpen opgevoerd. Dit is moeilijk 

om allemaal te notuleren.  

Sandra geeft aan dat het op deze manier aan de orde stellen van deze zaken niet zo 

effectief is en stelt voor met de agenda door te gaan. Deze zaken elders eerst 

bespreken.  Anne-Marie vult aan: Punten worden vooraf gemeld en beter voorbereid 

ofwel de punten worden elders (docenten/MT) besproken.  

Aldus wordt besloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michel 

   

27 Vast agendapunt: Stand van zaken Toekomstvisie VO Maastricht (informerend):  

Tim opent zijn inleiding met de opmerking dat de behandeling in de gemeenteraad 

van het convenant is uitgesteld i.v.m. Corona. Dat betekent dat het 

voorgenomenbesluit nog niet kan worden vrijgegeven. Dat is heel betreurenswaardig. 

Hierdoor schuift alles op. Definitieve besluitvorming begin februari na (al dan niet) 

instemming MR-en staat hiermee op losse schroeven. Niettemin zal hij de diverse 

onderdelen van het voorgenomen besluit toelichten.  

Het huidige plan bouwt voort op het masterplan van 2019 Waar komen we vandaan? 

De voorlopige bevindingen zijn gepresenteerd op 5 maart 2021.  

Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de toekomstige leerlingenaantallen. Dit heeft 

geleid tot nieuwe grondslagen en gewijzigde inzichten.  

Belangrijkste nieuwe gezichtspunten uit deze analyse 

1. VMBO kan vanwege de financiën en de beperkte belangstelling in Maastricht 

voor VMBO-onderwijs maar op één locatie worden aangeboden. Dat wordt 

dus op de campus vanwege de nabijheid van het MBO. 

2. Als gevolg daarvan verdunt de toestroom naar het Bonnefantencollege. Om 

de school in Maastricht West levensvatbaar te houden moeten er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

programmatische keuzes worden gemaakt in het onderwijsaanbod. Iedere 

school krijgt speerpunten. 

3. Om de leerlingen evenwichtig over de scholen te verdelen zal er een 

plaatsingsprocedure worden voorgesteld.  

4. Om de samenwerking te verbeteren is het voorstel om alle scholen de 

denominatie “bijzonder algemeen” te geven waarbij iedere leerling van welke 

gezindte dan ook op iedere school welkom is en waarbij aandacht zal zijn 

voor inclusiviteit en burgerschapsvorming. 

5. Tenslotte is er nagedacht over de locatie van de campus aan de groene loper 

en zijn hierover diverse scenario’s gepresenteerd. Daarbij onderkent Tim een 

risico dat de onderwijshuisvesting in het A2 project nu door partijen niet de 

hoogste prioriteit heeft en moet concurreren met andere initiatieven. 

Het voorgenomen besluit zal dus de volgende elementen bevatten: 

• Een voorstel tot denominatiewijziging, inclusief ouderconsultatie 

• Een voorstel voor specificatie van het onderwijsaanbod  

• Een voorstel voor een plaatsingsprocedure 

• Een voorstel voor de locatie voor de campus in Maastricht Oost 

Voor de locatie van de campus zijn er drie of mogelijk zelfs vier scenario’s: groene 

loper Noord, groene loper Zuid, op twee locaties op de groene loper of als dat 

allemaal niet lukt niet op de groene loper. De opties zijn nog niet voor bespreking 

vrijgegeven en de uitwerking kost ook meer tijd dan gedacht.  

Omdat er in alle opties (waarschijnlijk) gebruik gemaakt gaat worden van bestaande 

gebouwen vraagt Linda hoe de staat is van die gebouwen. Tim antwoordt dat de 

gemeente hiervoor de nieuwe normen voor gebruikt. Dus de staat bij oplevering zal 

goed zijn. 

Berend vraagt of de locatie en vormgeving van de nieuwe campus integraal 

onderdeel is van het voorgenomen besluit. Dat is immers ook steeds het uitgangspunt 

geweest, zo niet het vertrekpunt van de hele analyse. Tim beaamt dat. 

Tot slot licht Tim het tijdpad toe aan de hand van een schema. In het schooljaar 2024-

2025 moet alles afgerond zijn. 

Het moeilijkste onderdeel daarvan vormt het tijdpad van de huidige situatie naar de 

nieuwe; de overgangsfase. Het gaat dan om de periode 2022-2023 Dit is wel goed 

door het projectbureau uitgewerkt. Zie het uitgereikte schema.  

Anne-Marie benadrukt dat heel zorgvuldig moet worden omgegaan met de 

actualiteit in deze transitie. Leerlingen moeten ook in de overgangsfase het beste 

onderwijs blijven krijgen.  

Anne-Marie vraagt wie bepaalt eigenlijk het quotum voor de scholen? Tim antwoordt 

dat dit zorgvuldig gebeurt op basis van de uitgangspunten gezonde en gevulde 

scholen.   

Michel (en anderen) vragen zich af of een plaatsingsprocedure gaat werken in 

Maastricht. Er bestaat hetzelfde risico als bij het OOM plan. Als ouders en leerlingen 

zich in hun keuzevrijheid beperkt voelen bestaat het risico van uitwijken naar de 

regio.  



 

 

 

Linda: gaan we in de tussentijd niet te veel slopen met het weghalen van het 

Nederlandstalig VWO onderwijs? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? 

Tim: als het plan doorgaat, dan komt er een lyceum in West en een campus in Oost. 
We hopen dat dan in de tussenperiode zowel leerlingen als leraren zich verplaatsen 
naar de scholen waar ze bij passen. De leerlingen moeten in het begin waarschijnlijk 
gestuurd worden middels een plaatsingsprocedure. Het kán dan voorkomen, dat er 
leraren meeschuiven met de leerlingen. 
Anne-Marie stelt daarop dat dit een risico is voor Porta zolang de campus er fysiek 

niet is. 

Berend vraagt of er ook nagedacht is over wat er moet gebeuren als de MR-en niet 

instemmen? Tim zegt dat er dan dus niets gebeurt en dat dan met name de positie 

van het VMBO een groot risico blijft, ook voor Porta. Want als we ons deel moeten 

terugnemen schieten we ongeveer € 700.000, - in de min. Niets doen is eigenlijk geen 

optie. 

De voorzitter dankt Tim voor zijn uiteenzetting. 

   

32 Nieuwe regels leerlingen inzake aanwezigheid op school en gebruik OLC en kantine 

Tycho en Gerianne stellen dat Tim wel duidelijker heeft gemaakt waarop deze regels 
er zijn maar in de praktijk werken ze niet altijd goed. Het blijft voorkomen dat de 
OLC’s te vol zijn en de kantine in de pauze niet te gebruiken is. Hierover klagen veel 
leerlingen. Afgesproken wordt dat Tycho een en ander uitwerkt zodat de secretaris 
dit in een brief/memo kan verwerken aan de directie.  

 
 
 
 
 

Tycho 

   

29 Besluitvorming errata PTA’s 
 
De vergadering stemt in met het voorstel. 

 

   

36 Er is geen tijd meer voor de rondvraag. Michel zal voorstellen een extra MR 

vergadering in te lassen voor de niet behandelde agendapunten  

 
Michel 

 De vergadering sluit om 22:15  


