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Concept notulen m/h/v-deel MR-vergadering 24 oktober 2019, 19:00 uur. 
 
Aanwezig: Yvonne Halders, Mary-Jane Lommers, Harry Oomen, Juliët Swartjes, Marie-Lotte 
van der Velden, John Vroemen, Luc Wiertz, Paula Corsten (locatie directeur m/h/v) 
 
Afgemeld: - 
 
 
M/H/V/ met directie 
 

  1 Opening 
De vicevoorzitter opent de vergadering om 19:23 uur. 
 
 

  2 Mededelingen 
1) Yvonne Halders: mogen de reizen op de agenda komen te staan? 
2) Yvonne Halders geeft aan dat zij en Luc afgelopen zaterdag alle enveloppen 
     m.b.t. de verkiezing hebben gevuld. 
 
 

  3 Concept notulen 26-09-2019 
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

  4 Examenreglement SMC 
Juliët Swartjes: Blz. 8, punt 3.3. Ze vraagt of je bij maatschappijleer een 
woordenboek mag gebruiken? Aangezien dit ook s-toetsen zijn. 
Juliët Swartjes: Blz. 17, punt 9.3. Ze geeft aan dat VWO 6 gesplitst moet worden in 
Atheneum 6 en Gymnasium 6 omdat Gymnasium geen CKV heeft. 
John Vroemen: Scannen op de wettelijke vertegenwoordigers en daar moet de 
kandidaat dan bij komen te staan. 
 
 

  5 PTA’s SMC 2019-2020 
Juliët Swartjes: Atheneum 5 is niet met de stukken meegestuurd. 
Luc Wiertz: Er zijn 3 lagen zonder toetsweek en wel een toetsband. Als dit 
geëvalueerd wordt en de conclusie is dat de toetsweek terug komt dan moet het 
cohort aangepast worden. 
Juliët Swartjes: Bij Engels, V6, moet bij s2 (presenteren) de uitsplitsing in het PTA 
komen te staan (25% huiswerk in de klas en 75% presentatie). 
 
 

  6 Schoolgids 2019-2020 
Harry Oomen: kloppen de namen van de vertrouwenspersonen nog?  
Paula Corsten geeft aan dat dit klopt. 
Harry Oomen: blz. 28 punt 10: Hier moet de optie telefoonhotel bij komen te staan. 
Juliët Swartjes: blz. 28. Wie mag van welke ingang gebruik maken? 
Luc Wiertz: De naam van Merijn Claus moet op blz. 105 weggehaald worden. 
Yvonne Halders: blz 23. Stukje 4.2 en 4.3 moet nog aangepast worden (komt later). 

 
 

  7 Schoolplan Sint-Maartenscollege 2019-2023 
Het Schoolplan is reeds goedgekeurd, zie notulen 26-09-2019. De nu aangeboden 
versie bevat de tekstueel bijgestelde versie, zoals in de vorige vergadering 
overeengekomen. 
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  8 Schoolveiligheidsplan SMC 2019-2020 

Alle verzoeken van wijzigingen zijn opgenomen in het nieuwe stuk. 
 
 

  9 Jaarplanning SMC 2019-2020 
Dit is een dynamisch document, wijzigingen worden steeds verwerkt in de tekst. 
Juliët Swartjes geeft aan dat de mondelingen MAW V6 niet door gaan (staan in 
januari op de site). Hoe staat het met H5? 
 
 

9a Reizen (op verzoek van Yvonne Halders) 
De geleding ouders/leerlingen vraagt hoe het zit met de Global-reizen? Paula 
Corsten geeft aan dat het door kan gaan als er 3 docenten zijn die zich hier aan 
willen binden. 
 
 

10 Rondvraag 
Marie-Lotte van der Velden. 
-Vanuit de leerlingen komt de klacht dat de toetsband zorgt voor constante stress 
omdat er nu 7 weken achter elkaar 1 of 2 toetsen per week zijn, terwijl voorheen alle 
toetsen in een week werden geplaatst. 
-De Maatschappelijke stage wordt niet goed gecommuniceerd. 1 november moeten 
leerlingen aangeven hoe en waar ze stage moeten gaan lopen, maar zelfs de 
mentoren weten van niets. 
-De onderbouwleerlingen zijn nog steeds in de pauzes op het bovenbouwplein. 
-In de mediatheek zijn bij verschillende surveillanten verschillende regels (en bij 
verschillende lagen verschillende regels). 
 
Harry Oomen. 
- In de folder die bij de ouders van de basisscholen terecht is gekomen, zit voor het 
zoveelste jaar op rij een fout m.b.t. het Sint-Maartenscollege. Ireen van Weezel 
heeft een bericht gestuurd naar alle basisscholen dat in hun nieuwsbrief nog extra 
informatie moet komen. 
-Op 6 november wordt er gestaakt, hoe staat LVO hierin? Wordt er doorbetaald of 
niet? 
Paula Corsten geeft aan dat het bestuur van LVO hierover nog zal communiceren. 
 
 
 
Het verslag is bij afwezigheid van een secretaris opgemaakt door Mary-Jane 
Lommers 


