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Medezeggenschapsraad 
François Vatelschool 

            J.M. van Munster (secretaris) 
p/a Granaathorst 20 
2592 TD Den Haag 
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Datum:    15 mei 2018         MRV 2018-05-15: 2D  
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                                                               
                  Mariska Gleijm 
                                                                                        Hassan Gomaa    
LMR Vatel       
                                                                            Tessa van Baak                           
                                                                                        Bob Hinderink 
 
SL     Remco Hulsbergen    

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  
        Exploitatiebegroting, formatieplan, lessentabel (onderbouw en bovenbouw uitgesplitst),  
                        taakbeleid, toets protocol onderbouw, ingekomen 26 april 2018. 
  Re                  Reactie Stuurgroep op lessentabel en toets protocol onderbouw, ingekomen 15 mei 2018. 
                       Voorstel Stuurgroep toetsrooster laatste periode, ingekomen 15 mei 2018. 
 

3. Vaststelling MR-notulen 19-03-2018  
    
4. Agendapunten 

 

a. Begroting.  
De vragen hieromtrent zal de financiële commissie Remco z.s.m. doen toekomen.  
 
b. Formatieplan. 
Hierover zal tussentijds worden gestemd tezamen met lessentabel 
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c. Lessentabel. 
In de Stuurgroep is deze onlangs besproken en er zijn wat vragen en opmerkingen omtrent de 
tabel.  
Enige vragen worden in de vergadering beantwoord:  
                                                                                                -voor het derde jaar m.b.t. de vakken DU en 
WI staan de uren niet per klas maar per cluster genoteerd.   
                                                                                                -het aantal MVI-klassen zou teveel zijn, maar 
op basis van de laatste cijfers zullen het er twee zijn.                                 
                                                                                                -voor het derde jaar staat er een uur NED. 
minder genoteerd en dat is conform de MR-wens het aantal uren voor het derde jaar te 
verminderen. 
                                                                                                 -voor 2GTLstaat een uur minder rekenen in de 
tabel. Ook dit is conform bovengenoemde wens. Afgesproken wordt dit het volgende school jaar te 
laten evalueren door de rekensectie.  
                                                                                                 -voor 2GTL is het aantal geschiedenisuren met 
een afgenomen. Aangezien dit een examenvak is wordt voorgesteld dit ongedaan te maken of het 
uur aardrijkskunde in te ruilen voor geschiedenis. 
                                                                                                 -voor NASK in de tweede klas staat het aantal 
uren (1)  fout genoteerd in de tabel. Het moet zijn :2 . Remco zal hierover met Boris contact 
opnemen. 
  
Remco zal contact opnemen met sommige sectieleiders -over het in verhouding lagere aantal 
praktijkuren voor MVI. 
                                                                                                     -over de vraag waar het aantal van 7  
praktijkuren voor 3GTL vandaan komt. Nu is dat 4,25. 
                                                                                                
Ervan uitgaande dat bovenstaande problemen worden opgelost, Remco laat dit z.s.m. weten, zal de 
MR donderdag 17 mei de lessentabel in stemming brengen en vrijdag 18 mei  de uitslag doen 
toekomen aan Remco. 
 
d. Taakbeleid. 
Het voltallige OP zal gevraagd worden al of niet in te stemmen met dit basisdocument. Bovendien 
zal het personeel gevraagd worden in te stemmen met het aan de PMR overdragen van 
instemmingsrecht aangaande toekomstige wijzigingen in de overige taakuren (box 2). 
Er wordt nog een onduidelijkheid rechtgezet: bij de vaste voet moet niet staan invaluren maar 
waarneemuren. 
Op maandag 28 mei zal het OP op het taakbeleid worden toegelicht door Remco en de dag erna 
kunnen collega's dan via een Google-formulier stemmen waarbij ook de vraag staat opgenomen bij 
een nee-stem de reden hiervoor op te geven.   
 
e. Toetsprotocol. 
Dit wordt doorgeschoven omdat de definitieve versie niet is ontvangen door de sectieleiders. 
 
f. Zorgklas. 
Het MR- verzoek voor het volgend schooljaar te starten met een kleine zorgklas (max. 15 
leerlingen) waaraan minder collega's meerdere vakken geven, wordt door Remco omarmd. 
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g. Privacy omtrent bevindingen Rob Spierings. 
Remco legt uit dat alleen de desbetreffende collega, de direct leidinggevende, de directeur, Rob 
Spierings en Math van Loo toegang tot de bevindingen hebben. Deze worden in een cloud voor 
onbepaalde tijd opgeslagen om ontwikkelingen van leerkrachten te kunnen meten. 
Jelle Kool, de privay officer van de school,  bewaakt ook t.a.v. deze gegevens de privacy.  
 
5. Actielijst:  
- MR: de financiële commissie zal Remco een vragenlijstje m.b.t. de begroting doen toekomen. 
- MR: tussentijdse stemming over het formatieplan en de lessentabel ( 18 mei) 
- Remco neemt contact op met MVI en HBR over aantal praktijkuren in lessentabel. 
 -Remco en MR geven 28 mei OP toelichting op Taakbeleid. 
- MR maakt de stemformulieren m.b.t. Taakbeleid.  
- MR stuurt op vrijdag 1 juni de uitslag van de OP-stemming naar Remco. 
- Remco legt roostermaker het voorstel toetsrooster laatste periode voor (zie  W.v.t.t.k.) 
- Remco stuurt voor de volgende MR-vergadering het beleidsstuk m.b.t. leerwerktraject op ( zie 
W.v.t.t.k) 
- Remco neemt met MT contact op over onwerkbare situatie HBR-collega's die kleedruimtes 
moeten controleren (zie  Wvvtk).  
 
 
Afgesproken wordt voortaan een aparte actielijst en de besluitenlijst (agendering) mee te sturen 
met de notulen. 
 
6. W.v.t.t.k. 
- MR vraagt wanneer zij de resultaten van de leerlingen en ouder enquêtes tegemoet kan zien. 
Remco antwoordt dat dit op korte termijn zal gebeuren. 
- MR vraagt om een personeeltevredenheid enquete. Remco antwoordt dat dit niet zoveel zin heeft 
voor dit jaar: collega's staan onder teveel druk, de school is nog niet in een rustiger vaarwater 
beland en daarom zal de uitslag overwegend negatief zijn. Remco doet zo'n enquête liever volgend 
schooljaar, hij zal echter de vraag van de MR in overweging nemen. 
-MR vraagt of Remco het door de Stuurgroep gemaakte toetsrooster voor wil leggen aan de 
roostermaker. Remco zal dat doen. 
-Remco deelt mede dat TTL en WSD  een beleidsstuk schrijven m.b.t. het opzetten van een 
leerwerktraject voor derde en vierde jaar leerlingen HBR en MVI. Het is de bedoeling dat leerlingen 
van het Veurs hier ook aan meedoen. Initiatiefnemers willen dit traject al komend schooljaar 
starten. De MR ziet het document tegemoet. 
 
7. Rondvraag. 
-Bij monde van een ouder vraagt MR, gezien het feit dat er volgend jaar geen GTL eerste klas zal zijn 
en het feit dat het profiel beperkt is, waarom er niet gekozen wordt voor een goede basis -en 
kaderschool temeer daar in Den Haag goede  BBL-opleidingen schaars zijn. Remco antwoordt het 
nog aan te willen zien; bij Veurs duurde het enige jaren voordat de GTL-opleiding succesvol was. 
-MR vraagt waarom het de praktijkdocenten HBR zijn die sinds kort de kleedkamers moeten 
bewaken. Het is een onwerkbare situatie. Remco zal hierover met het MT contact opnemen. 
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