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Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuw
richting gegeven aan het voortgezet onderwijs in Maastricht. We willen dat kinderen en
hun ouders uit Maastricht en omstreken kunnen kiezen uit een breed onderwijsaanbod
aan beide zijden van de Maas. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te
zetten. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Wat gebeurt er op de achtergrond?
Fusieonderzoek
Om eind maart 2019 een concept fusie-effectrapportage klaar te hebben, werken op dit moment vier
werkgroepen aan hun deelopdracht. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Porta
Mosana College en Sint-Maartenscollege op het gebied van identiteit/denominatie en onderwijs? En
wat zal er in de vervolgfase - als er besloten wordt tot een fusie - op deze terreinen moeten worden
uitgewerkt? Wat zijn de mogelijke gevolgen van de fusie of samenwerking voor het personeel en
voor de financiën? Dit zijn onderwerpen waarover de werkgroepen zich buigen.
Medio januari bespreken de werkgroepen de tussenstand met de leden van de stuurgroep. Welke
stappen zijn gezet en wat is er nog nodig (van elkaar of van anderen) om eind februari een
rapportage aan te leveren aan de stuurgroep.
Stuurgroep huisvesting
Vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht en LVO bereiden samen het Integraal
Huisvestingsplan voor. Het uiteindelijke plan wordt door de gemeente opgesteld en door het college
van B&W voorgelegd aan de gemeenteraad. Op dit moment werkt de stuurgroep aan een
‘vlekkenplan’. Daarin staat aangegeven wat mogelijke locaties zijn voor de onderwijshuisvesting.

Informatiemiddag primair onderwijs
Jaarlijks maken vele leerlingen in onze regio de overstap van groep 8 naar de brugklas. Het
schooladvies is hierin belangrijk. De basisschool geeft leerlingen en hun ouders ieder jaar eind
februari dit advies. We willen natuurlijk dat leerlingen op een juiste plek terechtkomen. Om goed
hierover te kunnen adviseren, is het van belang dat basisscholen op de hoogte zijn van de
veranderingen binnen het voortgezet onderwijs in Maastricht. Op woensdag 28 november
organiseerden we daarom een informatiemiddag.
De opkomst was goed. Ongeveer 40 leerkrachten, interne begeleiders en schooldirecteuren waren
aanwezig. We hebben gesproken over onder meer de veranderingen per school en de schakelklas

voor zorgleerlingen. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst, waar we in de toekomst graag
een vervolg aan geven.

Certificaatuitreiking leerlingen Terra Nigra
Afgelopen woensdag 28 november ontvingen 29 leerlingen van Terra Nigra hun certificaat. Zij
hebben succesvol het VOORdeel-arbeid of VOORdeel-scholingsprogramma doorlopen. De meeste
leerlingen stromen door naar de Entree-opleiding van Leeuwenborgh. Ook zijn er enkele leerlingen
die we hebben begeleid naar een baan.
Mooi om te zien dat deze leerlingen een passende plek hebben gevonden bij een werkgever of
vervolgopleiding. Dat komt mede doordat Terra Nigra nauw samenwerkt met het (v)mbo en het
bedrijfsleven. In de toekomst willen we deze samenwerking intensiveren. Daarom verhuist Terra
Nigra over enkele jaren naar Maastricht-Oost, zodat de opleidingen ook fysiek dichter bij elkaar
liggen.

Passend onderwijs
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken we in de regio samen. Onze scholen
maken deel uit van het Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland. Hierbinnen maken de
scholen voor regulier onderwijs en voor speciaal onderwijs afspraken met elkaar over extra
ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk
leerlingen passend onderwijs volgen op een reguliere school.
Om tijdelijk extra ondersteuning te bieden, hebben we op onze scholen maatwerktrajecten ingericht.
Voor de eerstejaars leerlingen zijn er schakelklassen. Daarmee zorgen we voor een geleidelijke
overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Binnen de schakelklassen is
ruimte om gedurende het schooljaar leerlingen te begeleiden. Dankzij een intensieve samenwerking
met het speciaal onderwijs kunnen we leerlingen op onze scholen de passende ondersteuning bieden
die ze nodig hebben.

Vragen?
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer
informatie, neem dan gerust contact op met de locatiedirecteur.

