Betreft: Fusie Sint-Maartenscollege met Porta Mosana College.
Het voorgenomen besluit College van Bestuur stichting LVO dd. 9 april 2019 luidt:
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Het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege te laten fuseren tot een school met het BRINnummer 27VG;
Deze school de denominatie openbaar onderwijs te geven;
Deze fusie met ingang van 1 augustus 2020 te laten ingaan;
De fusieschool het volgende onderwijsaanbod te laten verzorgen: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo gl/tl
(mavo), havo, vwo, TTO-havo, TTO vwo, alsmede het onderwijs Eerste Opvang Anderstaligen;
Voor het onderwijsaanbod vmbo, conform het koersdocument “Vitaal beroepsonderwijs voor Maastricht –
Heuvelland”, de revitalisering van het vmbo te benutten om in samenwerking met het mbo de
mogelijkheden van het realiseren van zogenaamde beroepscolleges verder te onderzoeken en een
definitief scenario daarvoor uit te werken;
Het United World College blijft een nevenvestiging van de gefuseerde school. Het UWC behoudt daarmee
de denominatie openbaar onderwijs;
In de nieuwe scholengemeenschap wordt een commissie Identiteit opgericht en ingericht. Deze commissie
krijgt in de nieuwe scholengemeenschap een formele status;
De commissie zal beleidsmatige en praktische adviezen geven aan de schoolleiding, met als doel:
a. Om in de school recht te doen aan de inbreng van de katholieke en andere levensbeschouwelijke
tradities;
b. In de nieuwe scholengemeenschap in beleid, middelen en praktijk voldoende ruimte te borgen voor
wat vanuit de katholieke en andere levensbeschouwelijke tradities wordt ingebracht;
c. Levensbeschouwing als dimensie van het onderwijsaanbod en als vakgebied in de nieuwe
scholengemeenschap een duidelijk herkenbare plek te geven en te borgen in het onderwijsaanbod.
Het schooljaar 2019-2020 te gebruiken om de fusie verder te implementeren, in elk geval door een
schoolplan op te stellen, door te werken aan een invoeringsplan om een gezamenlijke cultuur op te
bouwen, door een start te maken met de inrichting en oprichting van de identiteitscommissie en door in
samenwerking met de gemeente Maastricht concrete stappen te zetten om de gezamenlijke huisvesting te
realiseren in Maastricht Oost.
De besluitpunten 1 t/m 3 voor advies voor te leggen aan het College van B&W van Maastricht en conform
de statuten van stichting LVO het college van B&W van de gemeente Maastricht te verzoeken om de
besluitpunten 1 t/m 3 ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad van Maastricht;
Besluitpunten 1 t/m 3 voor advies voor te leggen aan het college van B&W van de gemeente EijsdenMargraten;
Het College van Bestuur op te dragen over het besluitpunt 2, alsmede besluitpunt 7 in overleg te treden
met de Bisschop van Roermond en vervolgens een goedkeuringsverzoek bij de NKSR in te dienen.
Dit besluit ter instemming voorleggen aan de MR’s van SMC en PMC (besluitpunten 1 t/m 8);
Het College van Bestuur op te dragen de bovengenoemde wijzigingen aan te melden voor het Regionaal
Plan Onderwijs voor 1 november 2019, nadat de Raad van Toezicht goedkeuring heeft verleend aan het
door het College van Bestuur te nemen definitieve besluit op basis van de ontvangen adviezen en
zienswijzen;
Het College van Bestuur op te dragen om te zijner tijd de gewijzigde BRIN-nummers tijdig aan te melden bij
DUO en het Ministerie van OC&W.
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