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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:    27 november 2017         MRV 2017-11-27: 2D  

Begintijd:   19:30 u. 

Eindtijd:    20:30 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     Monique Schneider    

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  

   

Agend           Agenda MRV met SL  2017-11-27 

     Notulen MRV met SL 2017-10-23  

        

  
   
                       3           Vaststelling MR-notulen 23 -10--2017.                                        
                       4           Agenda 

 

          

4 a.  

Verslag aan ouders en leerlingen van de personeelsbijeenkomst n.a.v. het AD krantenartikel. 

mailto:mnr@vatel.nl
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Voorzitter vertelt dat leerkrachten vonden dat zij en de school te negatief in het artikel zijn afgeschilderd. 

De goede zaken van de school zijn niet in het artikel opgenomen. De pr werkgroep zal zo nodig worden 

versterkt om over de school positief nieuws naar buiten te brengen. 

Een ouder vond het artikel positief omdat er goede veranderingen werden genoemd, maar begrijpt dat het 

voor de betrokkenen niet zo wordt ervaren. 

Een leerling vertelt dat er door het krantenartikel onder leerlingen een negatieve houding jegens de school 

heerst. 

 

4 b. 

Studerende collega's. 

De notitie van Monique wordt te weinig concreet gevonden m.b.t. vergoedingen in tijd voor onbevoegde 

collega's (staat wel in de cao). Bovendien vraagt de PMR zich af wat er met het geld voor vervanging van 

sommige collega's wordt gedaan. Worden deze wel besteed aan vervangende lessen ? 

Een ouder vraagt zich af wat dit voor gevolgen heeft voor leerlingen. Lessen vallen regelmatig uit. Monique 

vindt dat ook heel zorgelijk. 

Monique zal de cao erop na kijken en de vervangingsgelden nader uitzoeken. Wordt de volgende 

vergadering geagendeerd. 

 

4 c. 

Gesprek met hoofd OOP. 

Monique weet niet of het gesprek met het hoofd OOP over de vervulling van opengevallen functies en 

taken door Remco is gevoerd, zij heeft het hem wel een maand geleden gevraagd en gaat ervan uit dat dit 

is gebeurd.  

T.a.v. de pedagogische cursus kan Monique melden dat de twee hulpconcierges deze volgen. 

 

4 d. 

Examen avovakken voor basis en kader afnemen na de meivakantie. 

De PMR vindt dat er niet gewacht hoeft te worden op een algemene enquete na de examens om de 

collega's de vraag te stellen of zij extra lestijd voor hun leerlingen wensen. De extra vergadering op 25 juni 

komt te vervallen omdat een besluit hierover  in een eerdere reguliere MR vergadering kan worden 

genomen.  

Monique zal de examensecretaris bovengenoemde vraag aan de desbetreffende collega's stellen. 

 

w.v.t.t.k. 

 

-in het GT-team is een regel aangenomen en in werking getreden dat na twintig minuten leerlingen niet 

meer in de les worden toegelaten. Zo'n regel moet eerst in het leerlingen statuut worden opgenomen 

alvorens geimplementeerd te worden. 

Monique zal dit in het MT terugbrengen want zo'n regel moet eerst  in de MR besproken worden en 

bovendien ook schoolbreed zijn. 
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- Een leerling vertelt uit eigen ervaring dat de bewering op de site dat '' doorstroom naar de HAVO binnen 

Spinoza zeker tot de mogelijkheid behoort'' , niet klopt. Lang niet alle Spinozascholen laten Vatelleerlingen 

toe. 

Monique vindt dat dit niet had mogen gebeuren want niet conform de afspraak binnen Spinoza en zal 

Remco vragen dit op het directeurenoverleg aan de orde te brengen. Monique zal de MR hierover 

informeren. 

 

-Een leerling vraagt wat het vervangende pestbeleid is. Dit beleid is leerlingen nog niet uitgelegd. 

Monique neemt hierover contact op met HNM. 

 

-Een leerling vertelt dat de nieuwe regels over te laat komen/boeken vergeten/verwijderingen nog niet zijn 

besproken met leerlingen. Bij doorvragen blijkt dat lang niet alle derde en vierde klassers een mentor uur 

hebben. Dit zal de volgende vergadering worden geagendeerd. 

 

-het reken-en taalbeleid is nog niet aan de MR voorgelegd terwijl er al wel sprake van implementatie zou 

zijn. 

Monique antwoordt dat de implementatie niet plaatsvindt eer de stukken zijn aangeboden. De stukken 

behoeven nog enige bewerking. Dit zal de volgende vergadering worden geagendeeerd. 

 

-de waarneemuren van vorig jaar zijn nog niet uitbetaald. 

Monique reageert verbaasd; alles is uitgezocht. Zij gaat achter de betaling aan. 

 

-PMR maakt zich zorgen over lesuitval vanwege werkoverleg en cursussen. 

Monique antwoordt dat zij zoveel uitval nog niet eerder heeft meegemaakt maar dat daar dit jaar niets aan 

gedaan kan worden vanwege de noodzaak tot scholing.  

 

rondvraag. 

- is het mogelijk om absenten in Magister te noteren ?  

Monique zal het de ict coordinator vragen. 

 

 

-actielijst 

Monique:- kijkt de cao na op vergoeding studietijd en inventariseert voor welke collega's 

vervangingsgelden zijn ontvangen. 

                  - vraagt aan examensecretaris om behoefte langere lestijd te inventariseren onder 

lesgevenden aan vierde  

                                                                                                                                                               

klassen. 

                  - vraagt Remco het punt rond doorstroom naar HAVO binnen directeurenoverleg aan te 

kaarten. 

                  - neemt contact op met HNM over de uitleg aan leerlingen van het pestbeleid. 
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                  - gaat achter de achterstallige betaling waarneemuren aan. 

                  -vraagt aan ict coordinator of absentenregistratie in Magister voor onze school mogelijk is. 

 

     

 

 

 


