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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:    23 oktober 2017         MRV 2017-10-23: 2D  

Begintijd:   19:30 u. 

Eindtijd:    21:30 u.     

Locatie:    Vatel 

Samenstelling: DRV met  SL 

Status notulen: definitief 

 

Aanwezig:    Afwezig:    

 

PDR Vatel  

      Larissa Al Bazi (voorzitter)                           

  Ank van Munster (secretaris)   

      Geert Hogenberg         

  Deanca Panken       

 

ODR Vatel                                                               

                  Mariska Gleijm 

                  Hassan Gomaa    

      

LDR Vatel       

                                                                                Tessa van Baak                           

                                                                                            Bob Hinderink 

 

SL     Monique Schneider    

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  

   

Agend           Agenda MRV met SL  2017-10-23 

     Notulen MRV met SL 2017-09-05  

        

                    Mededelingen: De voorzitter van de MR geeft een mondeling verslag van de klankbordavond  
                                                      d.d.10-10-2017.   
                         Alhoewel weinig ouders de avond bijwoonden, in totaal maar 15 op 450 leerlingen, kreeg de 
                         Directeur veel  inhoudelijke feedback. Hieruit bleek dat niet altijd de LIO-regels, o.a. het tijdig 
                         invoeren van cijfers en huiswerk in Magister en het nabespreken van toetsen, wordt nageleefd.  
                        Ook worden er nog steeds teveel toetsen op een dag gegeven. Gelukkig spraken de aanwezige ouders  
                        hun vertrouwen uit in het Verbeterplan van de school.  
      
                       3           Vaststelling MR-notulen 05-09-2017.  Na een correctie worden deze definitief vastgesteld.                                       
                       4           Agenda 
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4 a. Oriëntatie  op verplaatsen centraal examens voor Basis en Kader naar na de meivakantie.  

De vraag van de schoolleiding was om de vergadering , waarin de beslissing dienaangaande wordt 
genomen, naar achteren te verplaatsen want de leiding wil de enquête die naar aanleiding van de 
examens wordt afgenomen eerst analyseren om zo tot een goed voorstel te komen. Een 
verplaatsing is voor de MR geen mogelijkheid, wel een tussentijdse vergadering op maandag 4 juni 
om 17:00 uur. De schoolleiding zal de MR uiterlijk maandag 28 mei de analyse van de enquête-
uitkomsten doen toekomen. De beslissing m.b.t. het over de meivakantie tillen van de AVO centraal 
examens voor de basis en kaderleerlingen met ingang van het volgende schooljaar, zal worden 
genomen op de MR-vergadering van maandag 25 juni. 

4 b. Voortgang Verbeterplan.  

Monique vertelt dat vorig jaar door leerkrachten in projectgroepen is begonnen met  het maken van 
beleidsplannen voor de Lessen In Orde, rekenen, taal, kwaliteitszorg en de zorg voor leerlingen. Aan 
het begin van dit schooljaar zijn de nieuwe functionarissen gestart in de aldus geschetste 
kaders.  Aangezien de kwaliteitsverbetering begint in de klas, de les, is er vorig jaar ingezet op 
vaksecties waarbinnen de doorlopende leerlijnen en PTA's aan orde kwamen. Dit schooljaar heeft 
de schoolleiding samen met de teamleiders een '' audit''  gehouden i.e. alle lessen gegeven op een 
dag, bezocht. Hieruit bleek dat er vooruitgang is geboekt in klassenmanagement en dat er aandacht 
besteed moet worden aan doorlopende leerlijnen, differentiëren en de determinatie van leerlingen 
(kan een leerling het niveau waarin hij/zij uiteindelijk examen zal doen wel of niet aan). Deze 
ontwikkelpunten worden door het personeel onderkend. De schoolleiding ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet temeer daar vorig schooljaar de eindexamenresultaten al  goed waren en de 
onderbouwsnelheid  is toegenomen.   

4 c. Uitbetaling waarneemuren vorig schooljaar. 

 Monique geneert zich dat dit nog steeds niet is gebeurd. Zij heeft er bovenop gezeten om de 
waarneemuren van de collega's in Magister terug te vinden en haar is door het hoofd OOP 
toegezegd dat morgen het overzicht op haar bureau ligt en dan zal uitbetaling met spoed volgen. Zij 
zal er op toe zien dat dit niet meer zal voorkomen.  

4 d. Studerende collega's.  

De MR vraagt aan de schoolleiding of de gang van zaken m.b.t. studerende collega's ( geen extra 
studietijd, geen vervanging) wel conform de CAO is. Monique zegt toe hierover de MR te 
informeren uiterlijk een week voor de vergadering van 27 november. Het agendapunt 
wordt  verschoven naar 27 november. 

4e.Cursus pedagogiek voor OOP.   

De MR vraagt of het OOP een cursus pedagogiek kan worden aangeboden. Monique zal bij het 
hoofd OOP informeren of daar interesse voor bestaat. De MR vraagt om terugkoppeling hiervan. 
Monique zegt dit toe.  
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5. w.v.v.t.k.  

1.De MR vraagt, onder verwijzing naar de toezegging op de vorige vergadering inzake transparantie      
bij invulling van open gevallen taken en functies, of er een open sollicitatieprocedure voor de 
functie van Joke (leerlingen-en financiële administratie) zal komen. Monique zegt dat vorig 
schooljaar de functie al is vergeven. De MR antwoordt dat onder het personeel onrust is omdat 
binnen het OOP voor de tweede keer een functie op een niet transparante wijze is 
toebedeeld. Iedereen zou een gelijke kans moeten hebben op een taak/functie. Monique zal erop 
toe zien dat de afspraken gemaakt in de vorige vergadering, ook binnen het OOP worden 
nageleefd. De schoolleiding zal dit met het hoofd OOP communiceren. Monique zegt toe dat de MR 
op de hoogte wordt gebracht van dit gesprek. 

 

2.Monique uit haar bezorgdheid dat waarneemuren, na het vaste aantal dat bij de vaste voet hoort, 
door collega's niet   meer zal worden ingevuld.  Zij wijst op de verantwoordelijkheid van het 
personeel voor de leerlingen en vindt dat het personeel dit recht op het niet invullen van 
waarneemuren zou moeten worden ontnomen. De MR oppert dat de  schoolleiding een enquête 
houdt onder het personeel om zo de redenen voor het niet vrijwillig  invullen van waarneemuren te 
inventariseren. Monique gaat zich beraden over het probleem rond de invulling van deze uren.  

           

6.  Rondvraag. 

Hassan vraagt wat de reden zou kunnen zijn van het hoge verzuimpercentage dit schooljaar onder 
het personeel.    

Monique antwoordt dat dit hoge percentage vermoedelijk te maken heeft met de veranderingen in 
de organisatiestructuur van de school. Veranderingen brengen in het algemeen spanningen met 
zich mee waardoor ziekte makkelijker kan toeslaan.   

 

7. Actielijst:   

Monique verstuurt analyse enquête- uitkomsten examens uiterlijk  28 mei 2018. 

MR houdt een extra vergadering op 4  juni 2018 om 17:00 uur. 

Monique verstuurt op uiterlijk 20 november een notitie m.b.t. de gang van zaken rond studerende 
collega’s. 

Monique verzorgt terugkoppeling gesprek met hoofd OOP m.b.t. cursus pedagogiek en 
transparantie bij invulling opengevallen taken/functies. 
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