Samenvatting van het gesprek d.d. 17 mei 2018 met de CvB en CD
LVO moet bezuinigen op de Maastrichtse scholen. De plannen van het LVO daarvoor die onlangs
werden aangekondigd, waren echter onrechtvaardig en waren op een enorme inbreuk op de
kwaliteit van het onderwijs neergekomen. Dit leidde tot grote onrust onder ouders, leerlingen en
leerkrachten. Daarom heeft LVO besloten haar plannen aan te passen. Op iedere school zullen alleen
die aanpassingen worden doorgevoerd die nodig zijn om de veranderingen in het aantal leerlingen
op te vangen. De ongewenste verschuivingen van leerkrachten en medewerkers tussen Maastrichtse
scholen zullen worden geminimaliseerd.
Dat was donderdagavond - kort samengevat - de boodschap van de heer Postema, bestuurder van
LVO, aan ons, de bezorgde ouders van het Porta Mosana College. Dit betekent voor Porta Mosana,
een school die eerst onevenredig hard zou worden getroffen, dat niet meer 1 op de 3 leerkrachten
zal verdwijnen. Omdat Porta Mosana een gezonde school is, zal de school alleen het aantal fte
hoeven af te bouwen dat wordt veroorzaakt door de vermindering van het aantal leerlingen op de
locatie Oude Molenweg zelf (ca 8 fte, waarvan ongeveer 5 fte als gevolg van het wegvallen van de 4
HAVO-klassen). De ongewenste effecten die ontstaan door de afspraken in het sociaal statuut
worden geheel weggenomen, zo is ons door LVO verzekerd. Hierdoor worden zoveel mogelijk
leerkrachten voor het Porta behouden, omdat de niet boventallige leerkrachten – zo begrijpen wij op het Porta voor de klas blíjven staan. Uiteraard kunnen invloeden als zwangerschap, vervanging of
ziekte tot een iets andere uitkomst leiden. De exacte plaatjes worden uitgewerkt en zullen voor het
einde van deze maand bekend zijn. De feitelijke boventalligheid kan dus nog iets mee- of tegenvallen,
maar LVO heeft laten weten dat duidelijk is dat een substantieel aantal leerkrachten behouden
worden.
De ongewenste verplaatsingen tussen Maastrichtse scholen waren het gevolg van afspraken met de
vakbondscentrales. De heer Postema gaf aan dat wijziging van deze afspraken gedurende het
lopende traject onwenselijk is. Hij gaf wel aan het komend schooljaar, op basis van de voorgenomen
herinrichting van het Maastrichtse onderwijs waarin drie brede scholengemeenschappen zijn
voorzien, met de vakcentrales opnieuw om de tafel te gaan om te onderzoeken welke afspraken hier
het beste bij passen. Dit om te voorkomen dat we over een jaar weer in een situatie terechtkomen
die ons nu zo parten heeft gespeeld. Ook nodigde hij de groep bezorgde ouders uit om nog deze
zomer actief te participeren in de ontwikkeling van de plannen voor de invoering van drie brede
scholen in Maastricht.
Wij als de bezorgde ouders van het Porta Mosana College, verenigd in platform Wij Zijn Porta en
Bezorgde Ouders Porta, hebben respect voor de manier waarop het bestuur van LVO heeft erkend
dat de oorspronkelijke verplaatsingsplannen gewijzigd moesten worden. Ook hebben wij waardering
voor de constructieve manier waarop LVO - samen met de ouders en leerlingen - hard heeft gewerkt
om tot een goed alternatief te komen, waardoor er geïnvesteerd wordt in goed onderwijs. De grote
winnaar hiervan is het Maastrichts onderwijs, nu en in de toekomst.
We blijven LVO kritisch volgen en houden de vinger aan de pols. We hebben in dat kader de directie
ook zeer nadrukkelijk gevraagd er voor te zorgen dat het team niet wordt beschadigd en alle
medewerkers van het PMC gedegen worden geïnformeerd.

