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Medezeggenschapsraad 

François Vatelschool 

            J.M. van Munster (secretaris) 

p/a Granaathorst 20 

2592 TD Den Haag 

T 070-3440000 

E mnr@vatel.nl  

 

 

Datum:    17 september 2018         MRV  17092018  

Begintijd:   19:30 u. 

Eindtijd:    20:45 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 

                       

LMR Vatel       

       Ylenia van As                                                Maarten van den Bergh                           

                    

 

Directie     Remco Hulsbergen    

 

 

1.Opening en vaststellen agenda 

 

2.Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  

       Geen. 

                                          

3.Vastelling notulen 15 mei 2018. 

   Notulen worden goedgekeurd. 

 

4.Agendapunten 
 
a.Stand van zaken omtrent Monique Schneider.  
In een laatste gesprek dat M. Schneider op 20 september zal hebben op het bestuurskantoor wordt 
op verzoek van de MR haar de vraag voorgelegd of de secretaris namens het OP met haar contact 
kan opnemen over een eventueel afscheid. Remco zegt dat dit dan zal gebeuren op eigen kosten. 
  
b. Procedure rond de aanstelling van een nieuwe locatiedirecteur.  
Remco vertelt dat de vacature breed is uitgezet. De brievenselectie zal maandag a.s. beginnen  en 
de twee gespreksronden vinden plaats op 1 en 8 oktober. Op 11 oktober vindt er dan een 
ontwikkelassessment plaats. De BAC bestaat uit 7 personen, het betreft een afvaardiging uit alle 
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geledingen. Er zal ook een gesprek met het MT plaatsvinden die vervolgens de BAC adviseert. De 
door de BAC gekozen kandidaat krijgt een tijdelijk contract van een jaar. 
Op de vraag wat, gezien de ervaring met de vorige locatiedirecteur, de voorspellende waarde van 
een ontwikkelassessment is, antwoordt Remco dat het inderdaad geen garantie biedt maar dat er 
niet voor een selectieassessment is gekozen omdat de BAC zwaar genoeg is om een weloverwogen 
keuze te maken. 
 
c.  Afvaardiging ouder/leerling naar GMR 
De MR vindt Wolfgang Dumerniet hiertoe bereid. 
 
d.  Splitsing van een vierde klas. 
Het probleem van de te grote en te heterogene vierde klas wordt aangepakt; de klas wordt 
gesplitst. Hoe dit gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Remco zal de MR hierover z.s.m.  
informeren. 
  
e. Stand van zaken rond het Taakbeleid. 
Remco vertelt dat de school dit schooljaar werkt met het oude Taakbeleid omdat het voorstel voor 
een nieuw Taakbeleid eind vorig schooljaar is afgewezen door het personeel. Remco tekent hierbij 
aan dat een groot deel van het personeel geen stem heeft uitgebracht en dat uit de toelichting bij 
de tegenstemmen bleek dat de materie niet helemaal is begrepen. Het is lastig dit jaar met het 
oude beleid te werken omdat er nieuwe taken en projecten zijn. Remco stelt voor om met een 
werkgroepje een nieuw Taakbeleid te ontwikkelen en zal hiertoe in de Nieuwsbrief een oproep aan 
de collega’s doen. Geert en Deanca zullen hierin namens de MR plaatsnemen. 
 
De PMR meldt de onrust en onzekerheid onder het personeel m.b.t. het rooster en de 
normjaartaak: alhoewel pauzesurveillance niet onder de vaste voet valt zijn wel alle collega’s 
ingedeeld, de begeleidingsuren zijn nog niet verdeeld, lessen worden bij collega’s weggehaald en bij 
anderen ondergebracht zonder enige communicatie vooraf.  
Remco antwoordt dat dit te wijten is aan een nog niet goed op elkaar afgestemde werkwijze tussen 
hem, teamleiders, sectieleiders en de roostermaker. Remco  zegt toe  in de Nieuwsbrief te reageren 
op bovengenoemde onrust en onzekerheid.  
  
f.  Wijziging vergaderdatum 
De vergadering van 15 april wordt verschoven naar dinsdag 16 april 
 
 5. Actielijst. 
Hierin worden opgenomen de tussentijdse berichtgeving aangaande de splitsing (zie punt d) en de  
twee berichten van Remco in de Nieuwsbrief d.d. 21-09-2018 (zie punt e)   
Op de volgende vergadering worden de beleidstukken voor rekenen, waar momenteel Niels Ohmen 
aan werkt,  en kwaliteitszorg geagendeerd. Remco meldt dat het Taalbeleid nog op zich zal laten 
wachten vanwege onderbezetting. Eveneens wordt de incidentenregistratie van het afgelopen 
schooljaar geagendeerd. Remco meldt dat er nog eenduidige Spinoza brede afspraken zullen 
worden gemaakt m.b.t deze registratie. 
 
6. Wvttk. 
 - De MR zal met een voorstel komen voor het FV jubileum dat over twee jaar, wanneer de school 
70 jaar bestaat, wordt gevierd. 
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- De MR zou graag de gang van zaken m.b.t. het Leerwerktraject nader uitgewerkt willen zien voor 
onze school. In de schoolgids is er niets over te vinden en de MR wil het, op de vorige vergadering 
gepresenteerde, plan van aanpak en het contract aangepast zien voor de François Vatelschool. 
Remco antwoordt daartoe actie te ondernemen. 
-De PMR meldt n.a.v. de vorige vergadering dat de destijds beoogde verplaatsing van de examens 
toch geen aanpassing van het PTA vergen.  
-Deanca biedt aan  de Nieuwsbrief op schrijffouten na te kijken alvorens deze naar het personeel 
wordt verzonden. Hiertoe zal Remco met het hoofd OOP contact opnemen. 
 
7. Rondvraag 
- Remco was niet tevreden over de samenwerking tussen MR en directie t.a.v. het tot stand komen 
van en van gedachten wisselen over de laatste begroting. Remco wil voor de begroting van dit 
schooljaar meer tijd inruimen voor het bespreken van deze begroting. De MR is hier blij mee. 
- Wolfgang vraagt of het mogelijk is geen twee moderne talen op een dag te toetsen. Dit zal in de 
leerlingenraad worden besproken met het oog op eventuele aanpassing van het Leerlingenstatuut. 
 


