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Datum:    14 januari 2019         MRV  14012019  
Begintijd:   19:30 u. 
Eindtijd:    21:30 u.     
Locatie:    Vatel 
Samenstelling: MRV met  SL 
Status notulen: definitief 
 
Aanwezig:    Afwezig:    

 
PMR Vatel  
      Larissa Al Bazi (voorzitter)                           
  Ank van Munster (secretaris)   
                                                                          Geert Hogenberg    
                     
                  Deanca Panken      
 
OMR Vatel                                                               
                   Wolfgang Dumerniet                          
                   Danielle Boekhout. 
                       
LMR Vatel       
       Ylenia van As                                                
                   Maarten van den Bergh                           
                    
     

 
 
1.Opening en vaststellen agenda 
 
2.Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  

        Kwaliteitsbeleid, tussentijdse evaluatie rekenbeleid, incidentenregistratie (21 -09) 
                       Traject besluitvorming, Zo doen wij dat (LIO-regels),   
                           
                       MRV-conceptnotulen 03-12-2019 
 
                                   

3.Vastelling notulen 03-12-2019. 
   Notulen worden goedgekeurd. 
 
 
4. agendapunten:  
a. Leerwerktraject.  
De MR wil weten of er een school eigen plan van aanpak is en waarom er nog niets op de schoolsite 
vermeld staat.  
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Directie antwoordt dat het LWT vooralsnog niet op de site staat omdat zo wordt voorkomen dat 
leerlingen zich aanmelden met de intentie op een makkelijke manier hun diploma te behalen; het 
LWT-diploma heeft immers dezelfde waarde als een VMBO-diploma. Het streven van de school 
is om zijn leerlingen zoveel mogelijk kennis aan te bieden. Mocht dat niet lukken dan fungeert het 
LWT als een vangnet. 
Het LWT zal eerst geëvalueerd worden voordat wordt besloten er volgend schooljaar mee door te 
gaan. Wanneer die evaluatie plaats vindt is nog onduidelijk. 
 
b. Traject besluitvormingsprocessen.  
De MR wil weten wie precies de projectgroepen samenstelt en of ingeval van MR- kanttekeningen 
bij voorgesteld beleid deze dan ook door de projectgroep ter harte worden genomen. 
Directie antwoordt dat laatstgenoemde vanzelfsprekend is en niet alsnog apart hoeft te worden 
vermeld in het document Traject Besluitvormingsprocessen. Hierop aansluitend licht Remco toe dat 
dit traject is opgesteld om nieuw beleid makkelijker ingang te doen vinden omdat voor het 
personeel de stadia in het beleidsvormingsproces duidelijk zijn te volgen, als ware het een 
spoorboekje.  
 
De projectgroepen worden samengesteld door de locatiedirecteur en de boven schoolse directeur. 
Zij maken de keuze uit de collega's die zich hebben opgegeven voor projectgroepen. Geprobeerd zal 
worden om zo vroeg mogelijk, liefst niet later dan de maand mei, aan te geven op welke gebieden 
er nieuw beleid zal moeten worden gevormd zodat er in het Taakbeleid rekening mee gehouden 
kan worden. 
 
Bij projectgroepen kunnen, vanwege hun expertise, collega's van andere Spinozascholen worden 
uitgenodigd. 
 
c. Taal-en Rekenbeleid.  
De MR stelt voor dit agendapunt te schrappen want de beleidsstukken zijn er nog niet. 
Directie antwoordt dat voor dit schooljaar het Taalbeleid niet af zal zijn door langdurige zieke en 
overbelaste collega's. Het rekenbeleid laat ook nog op zich wachten. Remco bericht dat het 
schoolplan dit schooljaar zal worden gepresenteerd en dat op een studiedag de missie en visie van 
de school naar de lessen zal worden vertaald. Dat zal voor het Reken- en Taalbeleid het 
uitgangspunt zijn.  
 
d. School -en LIO-regels. 
De MR stelt voor dit punt te her agenderen want de leerlingenraad komt pas volgende week bijeen, 
bovendien is de MR geen voorstander van het wijzigen van regels halverwege het schooljaar. 
Directie is het hier mee eens  en besloten wordt het punt voor de een na de laatste MR-vergadering 
van dit schooljaar te agenderen. 
Tevens wordt besloten in de leerlingenraad een update van het Leerlingenstatuut te agenderen 
zodat beide zaken ( statuut en regels) met elkaar in overeenstemming zijn. Larissa en Remco zullen 
namens de PMR achtereenvolgens de directie, bij de vergaderingen dienaangaande aanwezig zijn. 
De MR dringt er op aan het Leerlingenstatuut online te zetten want lang niet alle leerlingen weten 
van het bestaan ervan. 
 
e. Kwaliteitsbeleid. 
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De MR ziet graag dat er weer rapportvergaderingen worden gehouden. Niet alleen omdat de 
afschaffing ervan een beleidswijziging is die niet in de MR is besproken laat staan mee is ingestemd, 
maar ook omdat informatie over leercapaciteiten van leerlingen weglekt. De effectieve 
leerlingbespreking vangt dit tekort niet op omdat maar een paar leerlingen worden 
besproken die bovendien uitsluitend om hun sociaal-emotionele gedrag worden ingebracht. MR 
stelt voor om voor de tweede en de vierde periode rapportvergaderingen te houden. 
Directie antwoordt bovengenoemd gemis aan informatie serieus te nemen en 15-01-2018 met 
Femke contact op te nemen om de effectieve leerlingbespreking met Cleo te evalueren. 
 
De MR merkt op dat het merendeel van leerlingen noch ouders weet hebben van het bestaan 
van de effectieve leerlingbespreking en het niet meer plaats vinden van rapportvergaderingen. Ook 
over de tafeltjesavond in de tweede rapportperiode staat geen informatie in de schoolgids. Hierop 
aansluitend vraagt een van de leerlingen wanneer en door wie de komende rapporten worden 
uitgereikt. De PMR antwoordt dat hier nog niet over is nagedacht. Dat de rapportuitdeling 
gedurende een mentoruur plaats vindt lijkt het meest voor de hand te liggen. Informatie hierover 
zal de leerlingen zo spoedig mogelijk bereiken.  
 
De MR vraagt m.b.t. de analyses binnen secties naar de mogelijkheid van een en hetzelfde format 
en een tijdspad.  
Directie antwoordt dat over beide zaken onlangs binnen de Stuurgroep is  gesproken. Het belang 
van de analyses is bovenal dat er binnen de school een klimaat heerst waarbinnen vaksecties 
periodiek hun onderwijsrendement evalueren en hierop acties ondernemen en indien nodig zich 
tegenover de directie kunnen verantwoorden. 
 
f. Verruiming van de keuzemogelijkheden van GTL-leerlingen. 
De MR vraagt of het mogelijk is dat GTL-leerlingen kunnen kiezen voor MVI en of het mogelijk is 
voor leerlingen die naar de HAVO willen om een praktijkvak in te ruilen voor een zevende avo vak. 
Directie antwoordt dat zo snel mogelijk wordt nagegaan of de school een MVI-licentie heeft voor 
GTL. Wat betreft het zevende avo-vak meldt Remco dat dit al binnen de GTL sectie wordt 
besproken. Enerzijds is de toekomst van GTL aan onze school ongewis, anderzijds zal er een 
kostenafweging gemaakt moeten worden. 
 
5. wvttk 
De MR vraagt wat de kosten van Synecom zijn en of deze binnen de begroting vallen. 
Directie antwoordt dat de kosten minimaal €35000 zijn en dat dit grotendeels valt binnen de 
onkostenpost Wervingsactiviteiten. De rest wordt uit de reserve bekostigd. Na de Open 
Dagen beëindigt de samenwerking met Synecom en wordt deze samenwerking geëvalueerd. 
Vanwege de noodzaak tot werving voor onze school is de directie de samenwerking met Synecom 
aangegaan. 
Ylenia oppert het idee om volgend jaar leerlingen mee te laten doen in wervingsactiviteiten, 
bijvoorbeeld bij het uitdelen van pepernoten aan basisscholen.  
 
Dhr. Dumerniet maakt zich ernstige zorgen over de lessen Nederlands. Directie antwoordt dat zij 
deze zorgen deelt omdat het vervullen van de vacature niet lukt. Het is voor het eerst dat de school 
te kampen heeft met het lerarentekort. Het personeel zet zich in om de lessen Nederlands van hun 
zieke collega's zo goed mogelijk te verzorgen. 
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Ouders en leerlingen melden de hierna volgende klachten aangaande de te leren toetsstof, 
toetsdruk voor de toetsperiode en het maken van het vierdejaars werkstuk Ooievaarstocht. 
Betreffende het laatstgenoemde is de communicatie naar de leerlingen onvoldoende geweest. 
Leerlingen weten niet waar het werkstuk aan moet voldoen.  
In de week vlak voor de toetsweek worden er toetsen afgenomen die door tijdsdruk niet kunnen 
worden besproken. 
In het rooster van de toetsweek staat nog steeds niet wat de toetsstof is. Dhr. Dumerniet vraagt 
directie hier druk achter te zetten. 
Wat betreft de bovenbouw verwijst PMR naar het PTA dat op de site staat. Echter leerlingen weten 
dat vaak niet, laat staan hun ouders en zullen hierop moeten worden geattendeerd. 
 
Rondvraag: geen. 
 
Actielijst 
Directie:  1. vraagt teamleiders z.s.m. de leerstof voor de toetsweek  in Magister te  
                     zetten en leerlingen en ouders informatie te verstrekken over de rapportuitdeling. 
                 2. neemt contact op met Femke over evaluatie leerlingbespreking en over het  
                     vierdejaars werkstuk. 
                 3. gaat na of de school een MVI licentie heeft voor GTL. 
                 4. zorgt voor betere informatie van ouders en leerlingen aangaande het PTA,  
                    Leerlingenstatuut, leerlingbespreking en tafeltjesavond. 
 
MR:  
1.  her agenderen LIO -regels samen met een aangepaste versie van het Leerlingenstatuut voor MR-
vergadering op 21 mei. 
2. Remco en Larissa worden door de leerlingenraad uitgenodigd m.b.t. het Leerlingenstatuut. 
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