Meer gegevens over de informatieronde in de gemeenteraad te Maastricht d.d. 8 mei 2018
Daarna volgde een toelichting op de personele reorganisatie door de heer Postema. Daarin sprak hij
over gemaakte afspraken in 2015, maar verwees hij ook naar de bijeenkomst van 7 mei. Hij
herhaalde de toen gemaakte afspraken, namelijk dat
- ze de tijd willen nemen om goed naar die plaatsing te kijken,
- daarbij ook de input van de ouders zoals 7 mei gegeven uitdrukkelijk meenemen, en
- in de loop van komende week wederom met de ouders om de tafel gaan, uiteraard ook met
de medezeggenschapsraad en de ouderraad, om datgene wat ze in de plaatsing hebben
gedacht met hen te delen.
Na een verdere toelichting over het proces met de leerkrachten volgde een ronde langs de fracties
om vragen te stellen. Kort samengevat zeiden de fracties het te betreuren, dat het dossier LVO
wederom tot maatschappelijke onrust had geleid en dat ze niet eerder hierover waren geïnformeerd.
Bovendien benoemden fracties onder meer de onevenredigheid van de verplaatsingsaantallen voor
Porta, het effect van uitstroom naar elders, de impact op de kwaliteit van het onderwijs en het grote
effect op de eindexamenkandidaten van volgend jaar.
Na een tweede ronde langs de fracties gaf de heer Postema aan, dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid
moeten geven over hoe de precieze plaatsing er gaat uitzien en hoe ze daarbij borgen dat het goed
blijft gaan op de scholen. Wat ze de komende dagen expliciet zullen gaan doen is hoe je met extra
middelen en met goed kijken naar de effecten ook bijvoorbeeld m.b.t. de examenleerlingen
voorkomt, dat het dusdanige gevolgen heeft dat zo’n leerling daar schade van heeft. Wat LIFO (Last
In First Out) betreft gaan ze diverse aspecten ervan uitdrukkelijk de komende weken met de
vakcentrales doornemen. Bovendien gaf Postema als antwoord op de vraag of ze meer tijd gaan
creëren ‘ja’. In plaats van de deadline van 14 mei (waarop de matchingsgesprekken gepland
stonden), die eerder is gecommuniceerd naar de leerkrachten, nemen ze de tijd die nodig is, al kan
dat niet een jaar uitstel betekenen.

