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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:    3 december 2018         MRV  03122018  
Begintijd:   19:30 u. 
Eindtijd:    21:00 u.     
Locatie:    Vatel 
Samenstelling: MRV zonder  SL 
Status notulen: definitief 
 
Aanwezig:    Afwezig:    

 
PMR Vatel  
      Larissa Al Bazi (voorzitter)                           
  Ank van Munster (secretaris)   
                                                                          Geert Hogenberg    
                     
                  Deanca Panken      
 
OMR Vatel                                                               
                   Wolfgang Dumerniet                                      Danielle Boekhout. 
                       
LMR Vatel       
       Ylenia van As                                                
                   Maarten van den Bergh                           
                    
     

 
 
1.Opening en vaststellen agenda 
 
2.Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  

        Kwaliteitsbeleid, tussentijdse evaluatie rekenbeleid, incidentenregistratie (21 -09) 
                       Traject besluitvorming, Zo doen wij dat (LIO-regels), lesregistratie in Magister 6 (6-11) 
                       Verslag gesprek Remco-DB MR   
                       MRV-conceptnotulen 17-09-2018 
 
                                   

3.Vastelling notulen 17 september 2018. 
   Notulen worden goedgekeurd. 

 
  
Deze MR vergadering is wegens ziekte verschoven en gehouden op een andere datum dan vooraf 
gepland, vandaar de afwezigheid van de directie. Hierna zijn enkele punten met Remco besproken. 
In cursief staat onder Directie antwoorden en op- en aanmerkingen. 
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4. agendapunten: 
 

a. Stand van zaken omtrent Taakbeleid: Het voorgestelde Taakbeleid is vorig schooljaar niet 
aangenomen, maar het wordt wel uitgevoerd - zie bijvoorbeeld de uren surveillance en 
executieve functies. De projectgroep voor het herschrijven van het nieuwe taakbeleid is nog 
niet bijeengeweest.  

Directie:  Een aantal zaken wordt uitgevoerd omdat de school anders niet kan door ontwikkelen. 
Op de belangrijkste thema’s is het managementeam erg terughoudend en voelt zich ook 
klemzitten. Een aantal wijzigingen in de cao maakt het noodzakelijk het taakbeleid aan te 
passen. Remco wil graag proberen het taakbeleid op een andere manier te benaderen. Een 
bezoek aan een school die het taakbeleid op een heel andere manier heeft opgepakt is een idee 
(https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/056/original/vomagazine-feb-2015-
taakbeleid.pdf?1467062088).. 

 
b. Synecom. De MR zou graag op de hoogte gebracht willen worden van de kosten. De folder die 
deze organisatie voor onze school heeft ontworpen wekt, op z'n zachtst gezegd, alom verbazing; 
waarom wordt er reclame gemaakt voor een andere school? Dat Vatel-leerlingen eventueel zouden 
kunnen overstappen naar Veurs is  geen reden voor zo'n duo-folder want binnen Spinoza is 
overstappen naar elke andere school een optie.  
Het samen optrekken van de twee scholen moge '' backoffice'' nuttig zijn, maar naar buiten toe zou 
de eigen identiteit van onze school voorop moeten staan. 
 
c. Traject besluitvormingsprocessen: Het is weliswaar een verbetering dat collega's via de 
Nieuwsbrief worden opgeroepen zich aan te melden voor een projectgroep, maar het ad hoc 
karakter blijft bestaan. De kans op een betere invulling van projecten wordt groter wanneer bijtijds, 
in de maand mei, de directie aangeeft welke projecten voor het volgende schooljaar op stapel 
staan, zodat de facilitering in de normjaartaak van de collega's die zich hebben aangemeld kan 
worden geregeld. 
 
In het stuk staat dat mogelijkerwijs een personeelslid van Veurs aanwezig kan zijn. De MR vraagt 
zich af waarom dat niet ook een lid van een andere Spinozaschool zou kunnen zijn, en daarenboven 
merkt de MR op dat dit niet strookt met het kennelijk aparte, want Vatelspecifieke, karakter van het 
traject besluitvormingsproces. 
 
De MR zou graag het volgende toegevoegd willen zien in het geval de MR geen toestemming 
verleent aan het voorstel tot invulling van een project: de projectgroep dient dit voorstel dan, zo 
goed als mogelijk is, aan te passen. 
 
d. Kwaliteitsbeleid. Dit is nog niet in de MR besproken, laat staan dat het er mee heeft ingestemd. 
Het bevreemdt de MR daarom dan ook dat bepaalde zaken al zijn doorgevoerd. Het is de wens van 
de MR dat de cijfervergaderingen in de tweede periode weer worden ingevoerd en de effectieve 
leerlingenbesprekingen worden opgeschort totdat hierover is vergaderd en instemming is verleend.  
 
e. Gang van zaken rond vacature MVI. Het stemt de MR tevreden dat er alsnog een 
sollicitatieprocedure is uitgeschreven. 
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f. School-en LIO-regels. Deze zijn nog niet in de leerlingenraad besproken, dus kan hierover nog niet 
worden vergaderd.  Opmerking t.a.v. de taken van docenten m.b.t. Magister: deze horen niet thuis 
bij de LIO-regels.  
Directie: laatst genoemde hoort bij uitstek tot het klassenmanagement. Samen met de PMR wordt 
besloten tot een gewenningsperiode van een half jaar, minimaal 1 collega per sectie en met ingang 
van het volgende schooljaar wordt de invoering tijdens de les definitief. Er zal een evaluatie 
plaatsvinden m.n. m.b.t. de tijdsinvestering. Collega’s die moeite met het invoeren hebben krijgen 
hulp. 
 
             Wat betreft de leerlingenraad: Erwin wil dit graag namens het managementteam doen. 
 
g. MVI alleen voor kaderleerlingen.  Het vak NASK blijkt te moeilijk voor basisleerlingen. De 
leerlingen vragen of MVI  op GTL niveau kan worden aangeboden. 
 
 
5.Actielijst. De volgende punten worden geagendeerd voor de MR vergadering op 14 januari. 
1.Leerwerktraject: Er staat nog steeds geen informatie op de schoolsite. Is er een schooleigen plan 
van aanpak ? 
2.FV-jubileum projectgroep. De viering zal de identiteit van de school versterken en zorgen voor 
positieve pr. 
3.Traject besluitvormingsprocessen. 
4. Kwaliteitszorg. 
5. Taal- en Rekenbeleid. De betreffende stukken zijn de MR nog niet of onvolledig toegezonden. 
6. School-en LIO-regels. 
 
6.W.v.v.t.k. 
1.Wolfgang wil weten of er nog actie is ondernomen op zijn vraag van de vorige vergadering m.b.t. 
het toetsen van twee moderne talen op een dag. De leerlingenraad is nog niet bijeen geweest. 
2. Wolfgang en leerlingen zouden graag zien dat voor het vak Engels weer s.o´s worden afgenomen. 
Leerlingen leren alleen voor cijfers, dus niet voor formatieve toetsen. 
3. Leerlingen melden dat door oneigenlijk gebruik van de gele kaart leerlingen deze zien als een 
minder zware rode kaart. 
4.Leerlingen merken op dat rond de inhaalslag van PTA toetsen teveel door leerkrachten de indruk 
wordt gewekt dat het aan de leerlingen zou liggen dat zij deze toetsen hebben gemist, terwijl de 
leerlingen volstrekt niet het idee hadden vorig jaar enige toets gemist te hebben. 
5. Directie:  
                    LOB :gesprekken kosten meer tijd en dat vraagt mentoren een investering. Het is wenselijk 
dat er een handboek mentoraat komt. 
                   De Effectieve leerlingbesprekingen moeten goed worden geëvalueerd. 
  
  
 
 
7. Rondvraag. 
Geen. 
 


