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Leerlingen van het Bonnefanten College zetten hun docenten in de schijnwerpers.
© Loraine Bodewes

Protest zwelt verder aan
Een menselijke ketting om het stadhuis. Om te laten zien dat ouders en
leerlingen pal staan voor hun school Porta Mosana. Ook op het Bonnefanten College werd actie gevoerd. Daar klonk applaus voor de getroffen docenten.
DOOR PASCALE THEWISSEN
MAASTRICHT

Het protest tegen de reorganisatie van het middelbaar onderwijs in Maastricht
neemt steeds grotere vormen aan. Gisteren voerden zowel de leerlingen van het
Bonnefanten College als ouders en leerlingen van Porta Mosana actie. Op het
Bonnefanten werden ’s ochtends in een bomvolle aula de 21 docenten die na de
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zomervakantie op een school buiten Maastricht aan de slag moeten, bedankt voor
hun inzet van de voorbije jaren. De initiatiefnemers van de actie - de zusjes Nadine en Chantal Logjes, Jenna Peters en Andrea Stevens - wilden op die positieve
manier hun ongenoegen kenbaar maken over de gang van zaken.

Aangedaan
Docent natuurkunde Marc Prickaerts (29) reageerde na afloop aangedaan. „In
2012 ben ik weg moeten gaan bij het Sint Maartenscollege. En nu moet ik hier
weer weg. Ik blijf achter de feiten aanlopen.” De leerkrachten worden overgeplaatst volgens het principe last in, first out. Onderwijskoepel LVO onderzoekt
nog of er andere mogelijkheden zijn om de problemen op de scholen op te lossen.
„Maar ook voor komend schooljaar ligt het aantal leerlingen dat zich heeft ingeschreven lager”, zegt bestuursvoorzitter Guido Beckers, die geen exacte cijfers
voorhanden heeft. „We worden geconfronteerd met de gevolgen van de krimp,
maar ook met ouders die voor scholen elders kiezen. Onze bewegingsruimte is
marginaal. Intussen blijft het zaak de focus op het onderwijs te leggen en de rust
te herstellen. Maar we moeten onze zaken op orde brengen. We hebben eerder
deze week ook met bezorgde ouders van leerlingen van het Porta Mosana College
om de tafel gezeten en duidelijk gemaakt voor welke dilemma’s wij staan. Tegelijkertijd hebben we begrip voor hun zorgen”, aldus Beckers.

Ketting
De ouders en leerlingen van Porta Mosana vormden gisteravond een menselijke
ketting om het stadhuis. Porta Mosana moet volgens de huidige reorganisatieplannen 45 leerkrachten laten vertrekken naar elders. De ouders vrezen dat
daardoor de hele onderwijscultuur in het gedrang komt. Een petitie tegen de
forse reductie van het personeelsbestand werd, voorafgaand aan de raadsinformatieronde over het onderwerp, overhandigd aan burgemeester Annemarie
Penn-te Strake. Er werden ruim 2200 handtekeningen opgehaald. De publieke
tribune in de raadzaal zat bomvol leerlingen, docenten en ouders.
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