
 
 

   

Medezeggenschapsraad Bonnefanten College Maastricht 
 

AGENDA MR-VERGADERING 
Donderdag 5 november 2020 

Locatie: Online via MS teams 
 
Start:  19.00 uur 
Einde:  21.30 uur 

Aanwezig: Maéva Boulanger, Nadim 
Serpenti, Suzy Satijn, Judith Rusche, Marc 
Prickaerts, Veerle Alkemade 

Afwezig: Frans Bastiaens en Ilse Thimister 
(afgemeld) 

Wat Wie Status/bijgevoegde stukken Notulen en actie door: Veerle/Marc/MT 

VOOROVERLEG MR    

Opening en vaststelling 
agenda 

Voor
zitter 

Vergadering geopend om: 19.00  

Splitsing MR Voor
zitter 
en 
voor
zitter 
BLS 

Bespreken stand van zaken splitsing MR BFC/BLS. Dit 
gebeurt met de gehele MR (BRIN breed). 

 Splitsing MR BFC/BLS 
De bedrijfsjurist van LVO is geraadpleegd 
over de splitsing en de voorzitter CvB 
Bernard en de voorzitters van de MR BLS 
en BFC zijn samen overeen gekomen dat 
tot splitsing kan worden overgegaan. 
Juridisch gezien ligt de splitsing echter 
toch ingewikkelder dan die in eerste 
instantie leek omdat beide scholen 1 
BRIN nummer hebben. Een nieuw BRIN 
nummer aanvragen voor de BLS die 
daarmee een nieuwe school zou 
oprichten heeft te veel voeten in de aarde.  
Officieel is de BLS onderdeel van het 
BFC, en kan er slechts 1 officiële 
voorzitter zijn en eventueel een 
vicevoorzitter van de deelraad. Ook na 
een splitsing blijft het zo dat officiële 
stukken aan het eind van het jaar samen 
‘afgetikt’ moeten worden. Er moeten dus 
gezamenlijke vergadermomenten gepland 
worden. Het CvB hecht hier ook waarde 
aan. Schoolspecifieke zaken kunnen los 
van elkaar worden afgehandeld maar 
onderwerpen zoals bijvoorbeeld het RPO 
moeten samen worden afgehandeld. 



 
 

Wat spreken we af? De rollen worden als 
volgt verdeeld: 
 
MR Bonnefanten College:  
Voorzitter: Anique Duijzings (OMR) 
Secretaris: Veerle Alkemade (PMR) 
 
Deelraad Bonnefanten College: 
Voorzitter: Marc Prickaerts  (PMR)  
Secretaris: Veerle Alkemade  (PMR)  
 
Deelraad Bernard Lievegoed College: 
Voorzitter: Anique Duijzings (OMR) 
Secretaris: Ruth Reints  (PMR)  
 
Als we de agenda een week van tevoren 
communiceren dan is 10 minuten samen 
met beide deelraden vergaderen via MS 
Teams een goed idee. Het idee wordt 
geopperd om de eerste en de laatste 
vergadering van het schooljaar samen 
een half uur te vergaderen.  
 
 

 GMR 
De wens door BFC en BLS wordt 
uitgesproken om meer communicatie te 
ontvangen vanuit de GMR. Huub Mertens 
biedt aan zijn bijdrage te leveren in de 10 
gezamenlijke minuten. 
Nieuws vanuit de GMR: 

- De nieuwe functieomschrijving 
conrector is nog niet rond.  

- Op ieder moment zou een 
personeelslid contact met de 
Arbo-arts moeten kunnen leggen, 
toegankelijkheid is belangrijk. 



 
 

- Zoveel mogelijk thuis werken blijft 
het beleid, en geen activiteiten op 
school organiseren buiten de 
lessen om.  

- Het verplicht dragen van 
mondkapjes is juridisch nog niet 
rond. Er is verschil in beleid 
tussen verschillende LVO 
scholen. 

Mededelingen/interne 
aangelegenheden 
(G)MR 

Marc 
 

- Mededelingen voorzittersoverleg, 
- Mededelingen GMR, 
- Mededeling LLR/OR 

 

 Mededelingen 
voorzittersoverleg 

Dit overleg is opgeheven. 
 

 Mededelingen GMR 
Zie hierboven. 
 

 Mededeling LLR 
- Er wordt gezocht naar een 

alternatief vergadermoment voor 
de LLR omdat maandag het 7e 
uur onhandig uitkomt voor een 
aantal leerlingen. De 
beschikbaarheid van de 2 LLR-
begeleiders en de gescheiden 
pauzes maken het prikken van 
een goed moment lastig. Tip: 
bespreek dit met de LLR-
begeleiders.    

- Doordat sommige leerlingen in 
quarantaine zitten, hebben zij zich 
minder goed kunnen 
voorbereiden op de toetsweek, 
wordt hier rekening mee 
gehouden? Van deze leerlingen 
wordt verwacht dat ze online 
lessen volgen, het huiswerk via 
Somtoday leren en maken en via 



 
 

Itslearning de planner volgen. In 
de planner zou in de laatste week 
vóór de toetsweek geen nieuwe 
stof meer moeten worden 
aangeboden. 

- De LLR is tevreden over het 
verloop en de structuur van de 
online lessen in deze periode. 

 

 Mededeling OR 
- De ouderraad vond de RTTI 

presentatie van Judith heel 
duidelijk.  

- Er blijven zorgen over Corona 
achterstanden. Aan 
vaksectieleiders is gevraagd om 
per leerjaar te inventariseren 
welke achterstanden er zijn, hoe 
deze weggewerkt kunnen 
worden, en welke docenten extra 
lessen kunnen en willen geven. 
Hier is vanuit de overheid geld 
voor beschikbaar gesteld. In havo 
5 bijvoorbeeld worden extra 
lessen natuurkunde ingezet. 

OPR  Verkiezingen nieuwe leden OPR, bijpraten functioneren 
OPR 

 Verkiezingen nieuwe leden 
OPR, bijpraten functioneren 
OPR  

Dit onderwerp is niet besproken. 

Lopende zaken  Herinrichting VO Maastricht 
 

 Herinrichting VO Maastricht 
Hier valt geen nieuws over te vermelden. 

Rondvraag Allen  -- 

 
OVERLEG MET BEVOEGD  
GEZAG 

   



 
 

Opening vergadering 
en welkom bevoegd 
gezag 

Voorzitter Peter-Mathijs Linsen  

Vaststellen notulen 
vorige MR vergadering 

Alle
n  

  Vaststellen notulen vorige MR 
vergadering  

De notulen worden vastgesteld.  
De LLR en OR leden van de MR krijgen 
nog een vergoeding over het vorig 
schooljaar, financiën is hiermee bezig. 
Geaccordeerde verslagen van MS Teams 
vergaderingen worden ook gebruikt om de 
aanwezigheid te bepalen omdat een 
aanwezigheidslijst dan niet voorradig is. 

Schoolgids    Schoolgids  
De nieuwe versie is een aanpassing van 
de bestaande schoolgids. Het is een 
officieel document waar nog veel uit zou 
kunnen. De Werkgroep Communicatie 
gaat zorgen voor up-to-date foto’s.  

Jaarkalender 20-21  Er zullen enkele kleine wijzigingen optreden mede tgv corona, de 
grote lijn is goedgekeurd 

 Jaarkalender 20-21 
De jaarkalender is aan veranderingen 
onderhevig. Er was op vrijdag 27 
november een sportdag gepland voor de 
brugklassen maar deze kan door Corona 
geen doorgang vinden. De LO sectie had 
al aangegeven dat een sportdag voor de 
hele school organiseren niet mogelijk is 
dus om geen onderwijstijd te verliezen 
wordt het idee geopperd om op die dag 
lessen te geven die achterstanden 
kunnen wegwerken. Ook wordt het idee 
geopperd om in de toekomst een 
sportdag te combineren met een project-
CKV dag om de organisatie bij de LO 
sectie minder te belasten.  

PTA’s (en 
examenreglementen) 

   PTA’s (en examenreglementen) 



 
 

- De nieuwe PTA’s zijn geüpload 
en staan op de website. De optie 
van een toets tijdsduur van 120 
minuten is toegevoegd.  

- Tijdens één van de volgende MR 
vergaderingen zal het PTA 2021-
2022 van de VWO bovenbouw 
worden aangeboden. 4 VWO 
profielen aanbieden zal 
ingewikkeld worden en er zal 
moeten worden samengewerkt 
met collega scholen, bijvoorbeeld 
in het geval van wiskunde D. 

Reizen 20-21    Reizen 20-21 
De Berlijn- en skireis in december zal er 
niet in zitten gezien de Coronasituatie. De 
hoop is dat de Praagreis in het voorjaar 
wel door kan gaan. Er wordt een 
werkgroep opgericht om de reizen voor de 
komende jaren gestalte te geven. 

RPO    RPO 
- Er zijn geen wijzigingen voor het 

BFC, alleen D&P in de 
bovenbouw TL. De nieuwe 
leerweg is een samenvoeging van 
de gemengde en theoretische 
leerweg. Deze leerweg wordt 
theoretisch plus 1 praktijkgericht 
vak.  

- Waarom zijn de prognose cijfers 
voor het BFC in 2030 niet 
geactualiseerd? Dit komt door 
verschillende bronnen, de 
verschillende BRIN nummers en 
de scheefgroei door het vmbo 
debacle.  

Rondvraag Allen   Rondvraag 



 
 

- Er wordt een werkgroep opgericht 
om leerlingen die thuis in 
quarantaine zitten en die niet ziek 
zijn PTA toetsen te laten maken 
via exam.net. Een protocol moet 
worden opgesteld. Leerlingen in 
de onderbouw halen hun toetsen 
in op de donderdagmiddagen die 
hiervoor in de jaarkalender zijn 
opgenomen. 

- Op school wordt in de komende 
periode alleen maar lesgegeven, 
er worden geen naschoolse 
activiteiten georganiseerd en alle 
vergaderingen/trainingen 
verlopen via Teams.  

- Er komt geen open dag. Er wordt 
nagedacht over een andere 
manier, bijvoorbeeld via 3D 
beeldmateriaal, om de school te 
presenteren.   

- Ook al is er van overheidswege 
nog geen mondkapjesplicht, op 
het BFC is die er wel. Er leven 
zorgen over het naleven van de 
mondkapjesplicht.  

- Aan de mentoren wordt gevraagd 
in de mentorles aandacht te 
besteden aan het feit dat 
leerlingen naar huis moeten gaan 
als zij verkoudheidsklachten 
hebben.  

- De LLR vraagt of de leerlingen de 
volgende keer geïnformeerd 
kunnen worden als de 
schoolfotograaf niet doorgaat.  

 



 
 

 

 
NABESPREKING MR 
 

   

Nabespreken  Allen  De formele splitsing van de MR BFC en 
BLS is besproken. 

BFC 

Besluitvorming MR  BFC  Schoolgids 

 PTA’s (en examenreglement) 

 Reizen 20-21 

 RPO 

 OPR 
 
 

 Schoolgids  
Mee ingestemd na een paar tekstuele 
aanpassingen en met vervanging van 
gedateerde door recentere foto’s. 
Eventuele aanpassingen kunnen naar de 
secretaris worden gestuurd uiterlijk 
donderdag 12 november. Ilse maakt de 
aanpassingen.  
 

 Pta’s (en 
examenreglement) 

Mee ingestemd. Volgend schooljaar willen 
we er eerder mee van start. 
 

 Reizen  
De huidige regeling blijft voor dit jaar 
gehandhaafd. 
 

 RPO 
Mee ingestemd. 
 

 OPR 
Mee ingestemd, helaas is er geen 
ouder/leerling die zich heeft aangemeld. 

Rondvraag en sluiting Voorzitter Vergadering gesloten om: 21.30 
Volgende vergadering: 10 december 2020 
 

 Rondvraag en sluiting 
Er volgt nog een discussie over de voor- 
en nadelen van de 3 periode’s ipv 4, het 
aantal toetsmomenten, en het aantal 
formatieve toetsen. 



 
 
 


