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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:    19 maart 2018         MRV 2018-03-19: 2D  
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                                                               
                  Mariska Gleijm 
                  Hassan Gomaa    
LMR Vatel       
                                                                            Tessa van Baak                           
                                                                                        Bob Hinderink 
 
SL     Monique Schneider    

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  
        Voorbeeld taakbeleid vaste voet , ingekomen  31-01-2018 
 
                  3       Vaststelling MR-notulen 29-01-2018    

M.b.t.  het item over de denktank m.b.t. het schoolplan (rondvraag) vragen leden van de MR, die er 
de vorige vergadering niet waren, zich af of het niet wenselijk zou zijn om de aanpassing van het 
schoolplan  te verplaatsen naar het volgend schooljaar - dit i.v.m. het stellen van prioriteiten; 
enerzijds is er zo veel gaande op school (veel zieken en inspectie), anderzijds is het 
schoolplan relatief nieuw, het dateert van vorig schooljaar. De overige aanwezigen stemmen toe 
en Monique zal in de Nieuwsbrief een oproep plaatsen voor de denktank die begin volgend 
schooljaar de weg tot een (gedeeltelijke) herziening van het schoolplan zal voorbereiden.  
 
4  Agendapunten. 
 
a. Vergoeding studietijd en inventarisatie vervangingsgelden studerende collega's. 
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Monique licht toe dat vervangingsgelden alleen worden ontvangen voor collega's met een 
studiebeurs. Dat is voor dit jaar welgeteld een collega. De gelden voor de desbetreffende 160 
klokuren zijn opgenomen in de schoolpot, i.e. ze zijn niet geoormerkt, maar dat kan altijd nog 
gebeuren als dat nodig wordt gevonden. 
 
Voor de overige studerende collega's geldt de Spinozaregeling i.e. hun studieverlof is afhankelijk 
van de aanstelling; deze uren zijn in mindering gebracht op de taakinvulling van betrokkenen. 
 
b. Voorstel standaard scholingscontract.  
Monique gaat uit van het Spinoza scholingscontract en zal deze op individueel niveau aanpassen. De 
fouten in eerdere scholingscontracten o.a. de terugbetaling van studietijd, zijn reeds gecorrigeerd. 
 
c. Terugkoppeling klacht vierdeklassers m.b.t. lessen van uitsluitend examentraining na meivakantie. 
Monique meldt dat zowel het MT als de Stuurgroep van mening zijn dat het de docenten zijn die 
bepalen wat er in de lessen wordt aangeboden. In dit verband  wordt gemeld dat het woord 
''facultatief'' is vervangen door ''Lessen op afroep''. 
 
d. Taakbeleid:  
Het voorstel van Monique is dat het aantal waarneemuren wordt verhoogd met een uur naar negen 
uur. Dit in verband met het hoge ziekte verzuim en het inzetten van het persoonlijk budget. De 
taken vallend onder opslagfactor zullen duidelijker worden omschreven. Het taakbeleid zal de 
volgende vergadering worden voorgelegd.  
 
e. Lessentabel.  
Het aantal lesuren in de tweede en derde klassen zullen worden verminderd vanwege de te hoge 
belasting voor leerlingen en er zullen ook lesuren verdwijnen als gevolg van de inkrimping van de 
school. Monique heeft de sectieleiders gevraagd hiernaar te kijken. De volgende vergadering wordt 
het voorstel van de lessentabel voorgelegd. 
 
In verband met de inkrimping van de school vraagt de MR naar het protocol bij boventalligheid. Dat 
zal voor de volgende vergadering de MR worden toegestuurd. 
 
f. De jaarplanning m.b.t. het toets rooster. 
Monique antwoordt dat dit volgend schooljaar niet alleen veel beter moet maar dat dit ook zal zijn 
want dit jaar is er een stuurgroep onderwijs. Dankzij de uitgewerkte doorlopende leerlijnen en 
leerstofplanners kunnen de sectieleiders aan het begin van het volgend schooljaar bij de 
roostermaker aangeven hoeveel toetsen er per periode worden gegeven.  
 
5. Actielijst 
Voorstel taakbeleid  in de week van 19 maart te versturen door Monique. 
Overtolligheidsprotocol  in de week van 19 maart te versturen door Monique. 
 
6. w.v.t.t.k.  
Hassan Gomaa zal eind van dit schooljaar zijn plaats in de MR moeten afstaan omdat zijn zoon dan 
de school zal hebben  afgerond. 
 
7. Rondvraag. 
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Inlassing extra vergadering voor taakbeleid en lessentabel en overtolligheidsprotocol. De datum 
wordt vastgesteld op 26 maart, aanvang 19:00 uur. 

 
                                     

  
 


