28 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.

Warme sfeer bij open dagen
Tijdens de open dagen van het Bonnefanten College, Sint-Maartenscollege, Porta Mosana College,
VMBO Maastricht, Terra Nigra en de Bernard Lievegoed School was er van alles te beleven voor de
aankomende brugklassers uit Maastricht en omgeving. Van interessante scheikundeproefjes tot
creatieve uitspattingen, een praatje met de docenten en een economieles met snoepjes.
Op het Sint-Maartenscollege heerste een warme sfeer met veel aandacht voor de leerling en bij het
Bonnefanten College draaide alles om de beleving van de school. De drukbezochte open dagen
zorgden voor een hoop gezelligheid. Ook het Porta Mosana College kijkt terug op een bruisende en
overtuigende open dag.
VMBO Maastricht koos voor een praktische insteek en liet zijn goede teamspirit zien. En Terra Nigra
verwelkomde nieuwe leerlingen in de inloopweek, daar mochten aanstaande brugklassers en hun
ouders de hele week binnenlopen. Op de Bernard Lievegoed School was veel te doen en dat zorgde
voor enthousiaste ouders en leerlingen. Alle teams hebben genoten van de open dagen en kijken
met trots hierop terug.

Brede school Oost: hoe gaat het nu verder?
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de herinrichting van het voortgezet onderwijs in
Maastricht. De komende tijd staan een aantal belangrijke momenten op de planning voor het
projectonderdeel brede school Maastricht-Oost.
februari / maart
eind februari
maart
medio april

informatieavonden ouders en leerlingen
oplevering diverse adviezen en (deel)rapportages
fusie-effectrapportage in concept gereed en informele consultatieronde
advies stuurgroep aan College van Bestuur en formele consultatieronde

Informatieavonden
In februari en maart gaan we in gesprek met ouders en leerlingen van Porta Mosana College, SintMaartenscollege en VMBO Maastricht. We praten hen bij over het proces van de fusie/samenwerkingsschool in Oost, het onderwijsaanbod vanaf 2019-2020 en de herstelopdrachten naar
aanleiding van het inspectieonderzoek. Daarnaast vragen we ouders en leerlingen wat zij belangrijk
vinden om mee te nemen in of naar de nieuwe school.
Oplevering diverse adviezen en (deel)rapportages
Februari is een productieve maand. Voor de carnavalsvakantie liggen er de volgende
(deel)rapportages, notitie en adviezen:
Eindrapportages werkgroepen
In de vorige nieuwsbrief schetsten we de tussenstand van de werkgroepen die de consequenties van
een brede scholengemeenschap in Maastricht-Oost verkennen. Uiterlijk 28 februari leveren de
werkgroepen hun eindrapportages op aan de stuurgroep van de brede school Oost.
Notitie inrichting vmbo-onderwijs
Het vmbo-onderwijs gaat integraal deel uitmaken van de brede scholengemeenschappen, zowel in
west als in oost. Op dit moment bekijken we hoe we het vmbo-onderwijs gaan inrichten op deze
locaties. Welke beroepsgerichte profielen bieden we waar aan en hoe gaan we invulling geven aan
een (verdergaande) samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven. Hierover hebben we gesproken
met interne betrokkenen (medewerkers van het vmbo, leden van de medezeggenschapsraad en het
managementteam van LVO Maastricht) en externe stakeholders. Het resultaat is een notitie met
daarin een breed gedragen voorstel over de inrichting van het vmbo-onderwijs.
Advies BRIN-nummers
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. Met dit nummer staan de scholen vermeld in een register van het ministerie van OCW.

Advies denominatie
Daarnaast zal Verus ons op juridisch vlak adviseren over 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.
Fusie-effectrapportage, consultatieronde en advies aan CvB
Na de carnavalsvakantie bekijkt de stuurgroep alle bevindingen en adviezen. Uiteindelijk stelt de
stuurgroep een eindverslag op: een fusie-effectrapportage (FER). Hierover gaat ze vervolgens in
maart in gesprek met onder meer de medezeggenschapsraden en informeert ze de gemeentelijke
raadswerkgroep. Uiteindelijk leiden de FER en de inzichten van de stakeholders medio april tot een
advies van de stuurgroep aan het College van Bestuur, waarna de formele consultatieronde start.

Breder onderwijsaanbod Bonnefanten College
Vanaf schooljaar 2019-2020 verbreden we het onderwijsaanbod van het Bonnefanten College. De
school biedt dan onderwijs aan voor vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg, mavo, havo
en atheneum. Daarbij wordt het individuele ontwikkelproces van de leerling steeds centraal gesteld.
Leerlingen kunnen op hun eigen manier en in hun eigen tempo werken aan de persoonlijke schoolen leerdoelen. Het Bonnefanten College heeft oog voor ieders talent en kwaliteit.
Met de toevoeging van het vmbo én het vwo zetten we een belangrijke stap naar de realisatie van
een breed onderwijsaanbod aan beide zijden van de Maas. De onderwijsvisie van het Bonnefanten
College biedt veel kansen, legt locatiedirecteur Marij Dings uit, ook voor leerlingen uit de basis- en
kader-klassen: “Wij bieden kleinschalig onderwijs op maat en werken met een vast team. Leerlingen
werken van 8.30 uur tot 15.30 uur op school en krijgen de ruimte hun talenten te ontwikkelen. We
differentiëren niet alleen in wat de leerling wil leren, maar ook in hoe hij/zij leert. Vanaf de brugklas is
er aandacht voor de persoonlijke interesse, talent- en beroepsoriëntatie en het leren om te blijven
leren. Leerlingen leren om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. De vakken waar leerlingen
goed in zijn, kunnen ze op een hoger niveau volgen en afsluiten. Dat geldt voor álle leerlingen van het
Bonnefanten College en dus ook voor de leerlingen die de basis- of kader-opleiding volgen.”

Aannameprocedure leerlingen uit België vereenvoudigd
Dagelijks steken ruim 3.000 leerlingen in Nederland de grens over om in Belgisch Limburg secundair
onderwijs te volgen. Stichting LVO heeft ook met deze uitstroom te maken, met name de clusters
Maastricht, Heuvelland, Westelijke Mijnstreek, Noord en Weert. LVO wil meer grip op deze
uitstroom krijgen. Vandaar dat ze de uitstroom van deze leerlingen nader heeft onderzocht.
LVO Maastricht heeft naar aanleiding van dit onderzoek besloten om de aannameprocedure voor
leerlingen uit België te wijzigen. Daardoor is het eenvoudiger om over te stappen van het Belgisch
onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Maastricht. Minder regels, meer maatwerk. Voor
leerlingen uit België geldt vanaf nu dezelfde aannameprocedure als voor de leerlingen uit Nederland.
Vervallen van verplichte test
Leerlingen uit België hoeven geen verplichte test meer uit te voeren. De test was bedoeld om het
niveau van de leerling te bepalen. Ouders moesten deze test zelf bekostigen.
Het vaststellen van het niveau gebeurt vanaf nu op basis van het aanmeldgesprek met de ouders en
de overdracht van de school van herkomst. Mochten er twijfels zijn over het niveau, dan bekijkt de
school wat de leerling nodig heeft en wat bij hem/haar past om zo goed mogelijk te kunnen leren.
We kijken naar de mogelijkheden en bieden waar nodig maatwerk. Dat geldt voor álle leerlingen. We
willen immers het beste in iedere leerling naar boven halen.
Informatieavond op 12 maart
Speciaal voor ouders van leerlingen uit België organiseren we een informatieavond. We gaan hier
breed bekendheid aan geven. U kunt ons hierbij helpen. Spot u deze advertentie op social media,
deel het bericht dan gerust op uw eigen tijdlijn.

Aanmelding brugklassers
De aanmeldweek staat voor de deur! Van 28 februari tot en met 14 maart kunnen nieuwe
brugklassers zich via de schoolwebsite aanmelden. Dit is anders dan voorgaande jaren. Toen verliep
de aanmelding centraal via de website van LVO Maastricht. Alle websites van de scholen op een rij:
www.sint-maartenscollege.nl
www.portamosana.nl
www.bonnefantencollege.nl
www.terranigra.nl
www.vmbomaastricht.nl
www.blvs.nl

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.

