6 februari 2019
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.

Tussenstand werkgroepen brede school Oost
Op dinsdag 22 januari hebben de werkgroepen, die de consequenties van een brede
scholengemeenschap in Maastricht-Oost verkennen, hun eerste bevindingen aan elkaar
gepresenteerd. Binnen het project zijn vier werkgroepen opgezet: Identiteit en Denominatie,
Personeel, Onderwijs en Financiën. Tijdens de bijeenkomst hebben zij de tussenstand van hun
onderzoek gepresenteerd en eventuele knelpunten en vragen besproken, zodat zij een laatste
eindsprint kunnen maken. Het doel is om op 28 februari een eindrapportage op te leveren.
Onderwijsbureau Verus begeleidt de werkgroepen bij hun onderzoek.
Het belang van een gezamenlijke cultuur
De werkgroep Identiteit en Denominatie onderzoekt de haalbaarheid van een fusie of
samenwerkende school op basis van drie thema’s: denominatie, levensbeschouwelijke aspecten en
cultuur. Alleen op basis van de juiste randvoorwaarden - gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid,
herkenbaarheid en veiligheid - kan een succesvolle samenwerking plaatsvinden. Een belangrijk
aspect daarbij is het vormen van een gezamenlijke cultuur.
Ook in de werkgroep Personeel komt het belang van die cultuur naar voren. Waar beleid veel
overeenkomsten laat zien, liggen de verschillen tussen scholen voornamelijk in de vraag: ‘Hoe gaan
we met elkaar om en hoe passen we de beleidsregels in de praktijk toe?’ De werkgroep Onderwijs
stelt dat een gezamenlijke cultuur kan ontstaan wanneer er samengewerkt wordt waar dit nu al kan
én wanneer mensen de kans hebben om mee te denken. Er moet aandacht zijn voor de verschillen
en de overeenkomsten binnen het onderwijs, waarbij gestreefd wordt naar één gezamenlijk doel:
goed onderwijs.

Op het gebied van Financiën wordt bekeken welke factoren een rol spelen in de begroting, zoals de
leerlingprognose en de benodigde vierkante meters per leerling, en welke effecten de
eindreportages van de werkgroepen hierop hebben.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de locatiedirecteur Peter Overgaauw
van het Sint-Maartenscollege of Jack Cortenraad van het Porta Mosana College.

VMBO Maastricht
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 15 januari het VMBO Maastricht een ‘overtuigende
voldoende’ gegeven voor de indicator OP8: ‘Toetsing en Afsluiting’.
Daarmee stelt ze vast dat de toetsing en afsluiting in klas 3 en 4 op dit moment zorgvuldig verloopt.
Ook stelt de Inspectie dat het proces rond het inhaaltraject van de 353 examenkandidaten van vorig
schooljaar correct is gegaan.
Er is door iedereen op school het afgelopen half jaar intensief gewerkt om tot nieuwe ‘programma’s
van toetsing en afsluiting’ (PTA’s) te komen en om nieuwe toetsen te maken die dekkend zijn voor de
eindtermen. De Inspectie heeft formeel bevestigd dat we werken volgens de afspraken uit ons
examenreglement.
Bezoek minister
Minister Slob bracht laatst een bezoek aan VMBO Maastricht. Hij zei hierover via twitter het
volgende: “Werkweek in Limburg begonnen met een gesprek met docenten van vmbo Maastricht.
Fijn om te zien en horen hoe de docenten na moeilijke maanden met veel inzet werken aan
noodzakelijke verbeteringen. Er gebeuren daar hele goede dingen.”

Vooropleiding dans naar Maastricht-Oost
Schoolbestuur LVO heeft recent besloten om vanaf schooljaar 2019-2020 tijdelijk geen nieuwe
leerlingen aan te nemen voor de vooropleiding dans. Het aantal aanmeldingen voor deze
vooropleiding aan het Bonnefanten College is de afgelopen jaren gestagneerd. We willen daarom de
tijd en ruimte nemen om te reorganiseren. We gaan onderzoeken hoe we de vooropleiding een
nieuwe impuls kunnen geven. Dit doen we samen met de gemeente Maastricht en andere
stakeholders. Tot die tijd zetten we een pas op de plaats.
Zoeken naar oplossing voor huidige leerlingen
LVO en gemeente Maastricht zoeken samen naar een goede oplossing voor de huidige leerlingen,
zodat zij hun vooropleidingstraject kunnen voltooien. LVO is inmiddels in gesprek met leerlingen en
ouders, evenals de betrokken medewerkers van de opleiding. Het tijdelijk stopzetten van de
instroom voor de vooropleiding dans heeft op dit moment geen consequenties voor de vooropleiding
muziek/Voco op het Bonnefanten College.

Kunstvakonderwijs voor toptalenten onder één dak
Het kunstonderwijs in z’n algemeenheid en de vooropleiding dans zijn belangrijk voor Maastricht. We
willen het kunstvakonderwijs voor toptalenten integraal onderbrengen in een van de twee brede
schoolgemeenschappen in Maastricht-Oost: de nieuwe fusie-/samenwerkingsschool van Porta
Mosana College en Sint-Maartenscollege óf de Bernard Lievegoed School. Daarbij wordt gestreefd
naar een breed aanbod op het gebied van kunstvakken, zoals een vooropleiding dans en
vooropleidingen op het gebied van muziek, musical, toneel, beeldende kunst en urban culture. Zo
realiseren we een duurzame oplossing, waarbij er een betere samenhang tussen alle kunstvakken
ontstaat.

Keuzewijzer: ‘Schooladvies ontvangen! Voor welke school kies jij?’
Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen kiezen uit een breed voortgezet
onderwijsaanbod aan weerszijden van de Maas. Het is mogelijk om als leerling op diverse locaties in
te stromen met een enkelvoudig of met een dubbel schooladvies. Zo is er genoeg te kiezen voor elke
leerling. We hebben alle keuzemogelijkheden in een overzicht gezet. De basisscholen in onze regio
(Maastricht-Heuvelland en de grensstreek) hebben inmiddels flyers van ons ontvangen.

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.

