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Geachte raadsleden,
Met belangstelling en verbazing heb ik de geluidsopname van uw beraadslaging over de fusie
Porta Mosana - Sint-Maartenscollege beluisterd.
Alhoewel ik niet beschik over alle stukken vielen mij een aantal zaken op. Bij een wil ik
graag even stil staan, nl. het feit dat er niet gesproken is over de mogelijkheid om de fusie de
vorm te geven van een samenwerkingsschool.
Mede i.v.m. recente aanpassing van de wetgeving m.b.t. het oprichten van een
samenwerkingsschool lijkt me dat ook een te overwegen optie. De relatie met de
gemeenteraad blijft bestaan voor zover het openbare karakter van de school betreft. Het
bijzondere karakter van de school komt naar voren in de naamgeving en inde wettelijk
verplichte identiteitscommissie.
Een samenwerkingsschool kan zowel een openbaar of een bijzonder karakter hebben. Het
laatste is gezien het karakter van Maastricht zeker ook een optie. De katholieke traditie en de
hedendaagse diversiteit, waarbinnen de katholiciteit, mede gezien haar betrokkenheid op de
ander zijn eigen plaats heeft, komen zo mogelijk wel meer tot hun recht.
En het behoud cq het actief nastreven van de waarden waar de oudercommissie voor pleit en
die nu het Sint-Maartenscollege kenmerken, waarden die we overigens in het hele land als
typerend voor het katholiek onderwijs tegenkomen, blijven zo meer met de geschiedenis en
achtergrond van deze school verbonden.
Overigens in een fusie effect rapportage behoren de alternatieven ook onderzocht te worden.
Ik ben benieuwd of dat t.a.v. de hierboven geschetste mogelijkheid is gebeurd.

Reden genoeg om m.i. niet te overhaast en standpunt in te nemen. En gezien de beoogde
startdatum is er ook tijd om nog eens goed naar deze kwestie te kijken. Zodat zowel de raad
van Maastricht en van Eijsden-Margeraten goed gedocumenteerd tot een standpunt kan
komen. En de MR-en, in afwachting van uw besluitvorming ook wat meer tijd krijgen.
Bovenstaande kan dan ook door de MR-en worden meegenomen in haar besluitvorming.
Altijd bereid een en ander toe te lichten,

Met vriendelijke groet,

voorzitter van de lerarenvereniging Sint Bonaventura,
de katholieke afdeling van de Algemene Onderwijsbond.
bezoekadres: Sint Jacobsstraat 22, 3511 BS Utrecht
postadres: Postbus 2875, 3500 GW Utrecht
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