29 maart 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.

Geslaagde informatieavond voor leerlingen uit België
Op 12 maart is er op het Bonnefanten College een informatieavond georganiseerd voor leerlingen die
vanuit België in het Maastrichtse onderwijs willen instromen. Locatiedirecteur Belinda Westera doet
verslag van een positieve bijeenkomst. “Van elke school was er een ambassadeur aanwezig om
vragen te beantwoorden en kennis mee te maken. Na een openingswoord van Jitske Kraan,
portefeuillehouder leerlingenzorg van de Bernard Lievegoed School, zijn de nieuwe afspraken over
de instroom besproken, zoals het verdwijnen van de verplichte instroomtoets.” Daarna werd het
filmpje van Daan getoond om het brede onderwijsaanbod van Maastricht toe te lichten.
Ruimte voor dialoog en ervaringen
Er was veel interesse voor de ervaringen van leerlingen die overgestapt zijn. “Twee leerlingen van de
Bernard Lievegoed School vertelden over hun ervaringen in de overstap van Belgisch naar
Nederlands onderwijs. Zo ontstaat er een goed beeld van wat het betekent om over te stappen,” legt
Belinda uit. “De 25 aanwezige ouders zijn zeer geïnteresseerd in het Nederlandse onderwijssysteem
en hebben volop vragen gesteld aan de ervaringsdeskundige leerlingen. De ouders kregen daarna de
ruimte om in gesprek te gaan met de locaties op individueel niveau, waar veel belangstelling voor
was.” Om 21:30 uur sloot het Bonnefanten College de avond af en gingen ouders en ambassadeurs
met een goed gevoel naar huis. Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden bij de school naar keuze
via de contactpersonen onder het volgende nieuwsbericht.

Scholen in Maastricht verwelkomen 909 nieuwe brugklassers
Het Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, Bonnefanten College, VMBO Maastricht, Terra
Nigra en de Bernard Lievegoed School verwelkomen gezamenlijk 909 nieuwe brugklassers voor
schooljaar 2019-2020. De verbreding van het onderwijsaanbod op de scholen wordt door leerlingen
en ouders positief ontvangen.

Positieve trend
Niet alleen ten opzichte van schooljaar 2018-2019, maar ook in vergelijking met 2017-2018 is er een
stijging van het aantal aanmeldingen. In schooljaar 2017-2018 meldden 860 nieuwe brugklassers zich
aan bij een school in Maastricht en in 2018-2019 waren dat er 753. Over de hele breedte genomen is
er dus sprake van stabilisatie en zelfs een positieve trend voor de scholen van Maastricht.
Aanmeldingen
Nieuwe brugklassers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 1 mei bij de school van hun keuze, op
voorwaarde van een passend advies en met uitzondering van de Bernard Lievegoed School waar
geloot is. Na deze datum geldt er een wachtlijst en worden leerlingen aangenomen op het moment
dat er plek is. Ouders die een nieuwe leerling willen aanmelden kunnen contact opnemen met:
Porta Mosana College

Mariëlle Pagen

m.pagen@stichtinglvo.nl

Terra Nigra

Guus Noteborn

g.noteborn@stichtinglvo.nl

Bonnefanten College

Marion Cruccas

m.cruccas@stichtinglvo.nl

Bernard Lievegoed School

Fraukje Chermin

f.chermin@stichtinglvo.nl

Sint-Maartenscollege

Sas Heiliger

s.heiliger@stichtinglvo.nl

VMBO Maastricht

Nathalie Hanssen

n.hanssen@stichtinglvo.nl

Werkgroep onderwijs en medezeggenschapsraden geïnformeerd
De werkgroep Onderwijs van de Maastrichtse Gemeenteraad en de medezeggenschapsraden van de
scholen zijn geïnformeerd over de mogelijkheden en technische aspecten rondom de BRIN-structuur
en denominatie in het kader van het onderzoek naar een nieuw te vormen brede school in Oost.
BRIN-structuur
Met het BRIN-nummer worden scholen geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. De bekostiging van het onderwijs gebeurt op basis van deze individuele nummers. In
Maastricht is het zo dat scholen soms een BRIN-nummer delen, zoals het Bonnefanten College en de
Bernard Lievegoed School. Aan onderwijsbureau Verus hebben we de opdracht gegeven om ons op
juridisch gebied te adviseren over hoe we de bestaande BRIN-nummers kunnen verdelen over de
locaties van de Maastrichtse scholen.
Denominatie
Daarnaast heeft Verus op juridisch vlak onderzocht welke denominatie de nieuwe brede school in
Maastricht-Oost kan of moet krijgen. De denominatie van een school zegt iets over de
levensbeschouwing of religieuze overtuiging waarop het onderwijs binnen die school (mede) is
gebaseerd. Het Porta Mosana College is op dit moment een openbare school en het SintMaartenscollege is een rooms-katholieke school. De adviezen van Verus worden meegenomen in de
rapportages over de nieuw te vormen brede school in Oost.
Informatieavond
Een specialist van Verus heeft de medezeggenschapsraden van het Sint-Maartenscollege, het Porta
Mosana College en het Bonnefanten College op 27 maart geïnformeerd. Daarnaast heeft de
werkgroep Onderwijs van de Gemeenteraad op 14 maart tekst en uitleg gekregen bij de systematiek
van de BRIN-structuur en denominatie door een onafhankelijke expert van Leeuwendaal. Het was
een plezierige en informatieve bijeenkomst, waarbij ook Guido Beckers aanwezig was.

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.

