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Concept notulen voltallige MR-vergadering 19 december 2019, 20:15 uur. 
 
Aanwezig: Yvonne Halders, Bert Heijnens, Anton Keurentjes, Michael Koytek, Ann Leroy, 
Mary-Jane Lommers, Harry Oomen, Juliët Swartjes, Marie-Lotte van der Velden, John 
Vroemen, Luc Wiertz. 
 
Afgemeld: Judith Lommen, Piet Minartz, Willeke Pieters, Daniella Rousseau, Enno Soeren,  
 
 
Voltallige MR zonder directies 
 

   Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur. 
 
Mededelingen  
Bert Heijnens: Uit de GMR: De functie locatiedirecteur komt te vervallen binnen LVO 
en er komt een functie rector. Alle huidige locatiedirecteuren kunnen solliciteren op 
de functie rector. Uiterlijk 01-08-2021 zou er op elke school een rector moeten zijn 
benoemd. 
We willen voor de volgende vergadering de regiodirecteur uitnodigen. 
 
 

  9 Concept notulen 21-11-2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

10 Besluitvorming: Aanpassing examenreglementen scholen LVO regio Zuidwest 
De MR verleent instemming. 
 
 

11 Besluitvorming: Schoolplan 2019-2023 vmbo Maastricht 
De MR verleent geen instemming. Dit document bevat veel onduidelijkheden en 
vaagheden. De MR verzoekt de directie om een verbeterde versie met een 
duidelijke visie en de daarbij voorgenomen keuzes voor het onderwijs binnen het 
vmbo in de nabije toekomst en voor de middellange termijn. 

 
 

12 Rondvraag 
Mary-Jane Lommers: is er een alternatieve datum voor 30 januari aangezien de 
gevoeligheid van deze datum (staking)? 
Harry Oomen: Kunnen we de notulen van de vergadering van 22 augustus 
ontvangen (Ariane Schut heeft toen genotuleerd). 
Harry Oomen: Wie heeft de regeling bedacht dat collega’s die zichzelf vrijwillig 
mobiel hebben geplaatst 2 maanden salaris krijgen. (bv iemand doet dit en laat zich 
vervolgens weer detacheren naar de oude locatie, maar krijgt toch die regeling). 
Reactie: dat is vastgesteld in een formeel overleg tussen werkgever LVO en de 
vakbonden. Is onderdeel van het Sociaal Statuut LVO. 
Anton Keurentjes: Is bij de WMS-dag geweest. Een vertegenwoordiger van de VO-
raad heeft naar Anton aangegeven dat alsdan LVO met andere schoolbesturen 
moeten gaan overleggen om te voorkomen dat het VMBO uit Maastricht verdwijnt. 
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22 Sluiting. 

De volgende vergadering is op 30 januari 2020. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur, bedankt iedereen voor hun inbreng 
in 2019 en wenst iedereen een fijne vakantie en een goed begin van 2020. 
 
 
Het verslag is bij afwezigheid van een secretaris opgemaakt door Mary-Jane 
Lommers 


