Geachte heer Postema, mevrouw Van Wegberg, heer Beckers en heer Vossen,
Als ouders van leerlingen van het Porta Mosana College zijn wij zeer ontdaan over
het bericht van 17 april jl. over uw plannen voor overplaatsing van een groot aantal
docenten. Het bericht zorgt niet alleen voor grote beroering onder de leerlingen,
maar leidt bovendien tot grote ongerustheid bij ons als ouders.Wij voelen ons zo vlak
voor de vakantie overvallen. Met uw bericht geeft u aan meer informatie te willen
geven, maar het roept bij ons juist veel vragen, zorgen en boosheid op.
Met een aantal betrokken ouders hebben we, ondanks de vakantieperiode,
geïnventariseerd welke zorgen er leven. Deze hebben onder andere betrekking op:
• Het behoud van de kwaliteit van onderwijs;
• De continuïteit van de leer- en onderwijscultuur van de school;
• Het voortzetten en doorontwikkelen van het vernieuwende
onderwijs;
• Het nakomen van gemaakte beloften over continuïteit in
begeleiding door mentoren en docenten voor de
eindexamenklassen;
• Het behoud van het TTO concept en de hoge kwaliteit daarvan
waar de ouders en leerlingen heel bewust voor gekozen en betaald
hebben;
• Het blijven voldoen aan de eisen van het certificaat voor de
begaafdheidsprofielschool;
• Het verdwijnen van belangrijke docenten c.q. sleutelfiguren die
essentieel zijn voor het TTO en het vernieuwend onderwijs;
• De toekomstbestendigheid van deze kwaliteitsschool die al jaren
in de landelijke top staat.
Omdat we weten dat op 14 mei de matchingsgesprekken beginnen en u dan
onomkeerbare besluiten wilt nemen, staan we erop om met u in overleg te
treden op maandag 7 mei om 19.30 uur op het Porta Mosana College
(Oude Molenweg 130, Maastricht). Wij willen tijdens dit overleg antwoord op onze
vragen krijgen en garanties die onze zorgen wegnemen. Wij verzoeken u hiervoor
ruimte op de school ter beschikking te stellen. Wij vertrouwen erop dat u dit overleg
constructief met ons aangaat.
Namens een groep verontruste ouders,
Karin Brouwers
Pascal Slaats
Annemarie van Zeijl-Rozema
De Centrale Directie van LVO Maastricht heeft inmiddels toegezegd aanwezig te zijn
bij deze bijeenkomst. Vooralsnog lijkt het College van Bestuur verhinderd te zijn.

