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MR Porta Mosana College hv 
 
 
 
 
 

 

Notulen MR vergadering 14 april 2022 
 Datum :  14-04-2022 
 Tijd      :  20:00-22:00 
 Locatie :  Sint Maartens College (Vestiging: Noormannensingel) 

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

Afwezig, zonder kennisgeving: 
 
Notulen: Berend Brouwer 
 

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 24-03-2022 
De notulen van 24-03-2022 worden vastgesteld met in acht neming van de in rood 
gearceerde toevoegingen van Anne Marie Leufkens.  

 
 

Berend 

   

23. Mededelingen:   
Geen. 

 

   

24. Mededelingen GMR:  
Geen. 

 

   

25. Vaste agendapunt: Ziekteverzuim (informerend): 
Het ziekteverzuim blijft laag, ondanks een aantal langdurige ziektegevallen en Corona 
besmettingen. De langdurige gevallen vragen en krijgen extra aandacht van het management. 

 
Tim 

   

26 Inzet gelden Werkdruk (informerend) 
Tim geeft aan dat er behoorlijk veel geld is ingezet ter vermindering van de werkdruk, o.a. voor 
ondersteunende functies die ontlastend werken voor docenten zoals de inzet van klasse 
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studenten, een dag-coördinator, extra mentor-uren, ondersteuning BSU-uren. Er komt volgend 
schooljaar nog meer geld beschikbaar. De huidige inzet wordt geëvalueerd, zodat de extra 
gelden nog effectiever kunnen worden ingezet. Gerianne vraagt aandacht voor een evaluatie 
over de wijze waarop nu de BSU-uren worden georganiseerd en ingezet. Daar zijn bij leerlingen 
bepaalde klachten over. Michel geeft aan dat er nog een aantal vragen openliggen zoals de 
compensatie voor de extra inzet t.b.v. extra herkansingen e.d.. Tim staat op het standpunt dat 
de belasting voor docenten generiek structureel is teruggebracht en dat het de vraag is of er 
voor elke (nieuwe) activiteit ook een tegenprestatie moet volgen. Niettemin zal hiernaar 
gekeken worden. Dit wordt door de PMR in overleg met Tim verder opgepakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tim 

   

27 Voorstel lessentabellen bovenbouw HAVO (instemming) 
Tim geeft een toelichting op het voorstel. Hij benadrukt dat de HAVO een andere opleiding is 
dan het VWO. Tevens dat het Porta Mosana nu (nog) niet in staat is om voor alle profielen 
uitgebreide (keuze-)vakkenpakketten aan te bieden. De lessentabellen zijn tamelijk standaard. 
Mogelijk is een uitgebreider keuzepakket in de toekomst mogelijk. 

 
 
 
 

 

   

28 Extra Onderwijs Anders dag (ter instemming OMR) 
Tim geeft een toelichting op het verzoek. Anne-Marie en Berend geven aan hiervoor 
instemming te zullen verlenen omdat deze dag bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Berend verzoekt aan Tim deze motivatie voor de dag ook zo uit te dragen. 

 

   

29 Taakbeleid.  
Tim benadrukt het belang van een goede besluitvorming over het taakbeleid. Hij wacht op 
een standpunt van de PMR; het gaat om de verankering van de onderwijskundige visie en 
andere zaken in concrete besluiten m.b.t.  inzet en uren. Meer focus op eerder gemaakte 
afspraken rondom leren leren, mentorraat, etc.. Michel geeft aan dat de P geleding nog geen 
standpunt heeft kunnen formuleren omdat er nog onduidelijkheden zijn en dat hij collega’s 
wil consulteren. Afgesproken wordt dat de PMR dit met Tim verder oppakt. 

 

   

30 TTO bovenbouw HAVO (informerend) 
Tim deelt mee dat er nagedacht is over de kwalificaties van het vak Engels voor de TTO. Voor 
TTO is het International Baccalaureate (IB)-certificaat belangrijk. Gekozen kan worden tussen 
B1 en B2. Voor de komende cohorten HAVO-TTO wordt ingezet op B1. Het B2 niveau is in 
principe meer geschikt voor VWO. Tim beschouwt het als een pilot. Linda deelt mee dat de 
sectie Engels zich hierin kan vinden. 

 
 
 
 
 

31 Stand van zaken huisregels en regels m.bt tussenuren en gebruik OLC 
Tim deelt mee dat de regels in overleg met de leerlingen zijn versoepeld. Gerianne en Tycho 
geven aan dat de sfeer positiever is geworden. Dat is winst. Tegelijkertijd is het in de OLC’s 
nog te vol en te onrustig. Tim zegt toe dat de nieuwe ABC-regels ter instemming worden 
voorgelegd.  

 

   

32 Zorgen ouders  
- Meer aandacht voor welzijn van de leerlingen 
- Alternatieven voor geannuleerde reizen 
- Komt de “doorsnee-leerling” wel voldoende aanbod? 
- Niet alle docenten gebruiken het afgesproken communicatiekanaal voor het opgeven 

van huiswerk e.d.  
Vanwege tijdgebrek en de afwezigheid van Anne-Marie wordt dit punt niet inhoudelijk 
besproken. Tim geeft aan dat er wel aandacht voor is maar dat de verwachtingen niet te hoog 
moeten zijn: ook veel docenten lopen nog steeds op hun tenen. Het is wel duidelijk Corona 
mogelijk niet zo’n groot effect heeft gehad op leerachterstanden maar het blijkt dat na 
Corona veel meer leerlingen dan vroeger worstelen met hun welbevinden. Deze signalen 
komen ook met name van de oudervereniging binnen. Het wordt bevestigd door allerlei 
onderzoeken. De effecten van de lock down op het welbevinden en de sociale ontwikkeling 
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zijn veel groter dan gedacht. Daar zullen de scholen toch iets mee moeten. Het punt komt 
terug. Sandra deelt mee dat zij nog een excursie gaat organiseren met de tekenklas.  

   

33 Toekomstvisie voortgezet onderwijs in Maastricht.  
De Mr heeft inmiddels haar standpunt per brief aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt. Ook 
de standpunten van SMC en UWC zijn bekend. Inmiddels heeft het CvB besloten het voorstel 
voorlopig aan te houden; dat betekent volgens Tim echter niet dat het wordt ingetrokken. 

 

   

34 Rondvraag 
Gerianne vraagt opnieuw aandacht voor de rooster perikelen. De roosters zijn niet alleen 
slecht maar er zijn wekelijks wisselingen. Dat veroorzaakt stress. Dat zou toch anders moeten 
kunnen. Tim kan dit niet beloven. Maar hij verwacht wel dat het na de zomer beter wordt. Hij 
belooft hierop scherp te gaan toezien. 

 

   

35 Besluitvorming: addendum examenreglement VMBO 3 en 4, cohort 21-22 
De MR stemt in. 

 

   

36 Besluitvorming: lessentabel HAVO 
De MR stemt in. 

 

   

37 Besluitvorming: inzet extra onderwijs Onderwijs Anders dag 
De oudergeleding van de MR stemt in met het voorstel.  
 

 

   

 Michel sluit om 22:00 uur de vergadering  

    
 
 


