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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:    5 september 2017         MRV 2017-09-05: 2D  

Begintijd:   19:30 u. 

Eindtijd:    21:00 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           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  2017-05-16  

  Notulen MRV met SL 2017-06-20  

       Voorstel herkansingsreglement,  ingekomen 24-08-2017 

                 Mededelingen: Monique Schneider meldt a. dat binnen de schoolleiding is  

                                           afgesproken dat bij MR vergaderingen de scholendirecteur Remco Hulsbergen alleen dan 

                                           aanwezig zal zijn wanneer in zake besluitvorming extra toelichting nodig is. 

                                                                                b.  de klankbordavonden gehouden worden op 10 oktober 2017 

                                                                                     en 20 februari 2018. 

 febru                                                                c. agendapunt 4d :het verplaatsen van de Kaderexamens 

                                      AVO-vakken na de meivakantie wordt opgepakt en geagendeerd voor  27-11-2017. 

                

 

    3. MRV-conceptnotulen met SL d.d. 20-06- 2017 

          Na een verandering worden de notulen definitief vastgesteld. 

    

mailto:mnr@vatel.nl
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4.Agendapunten. 

4 a. Herkansingsreglement. 

De MR ziet dit als een toevoeging aan het examenreglement maar vindt dat de tekst meer duidelijkheid behoeft opdat er 

geen misverstand kan ontstaan wanneer wel en niet herkanst mag worden. De begrippen inhalen en herkansen 

zullen daartoe worden opgenomen. Monique antwoordt dat het examenreglement wordt herschreven met 

bovengenoemde toevoeging en zal deze de MR volgende week dinsdag doen toekomen opdat de leden er per mail 

uiterlijk vrijdagochtend op reageren en de secretaris deze dan die middag doet toekomen aan Monique. Deze werkwijze 

is vanwege de tijdsdruk: op 1 oktober moet het examenreglement gereed zijn.  

4b. Revisie rapportvergaderingen. 

De MR is niet tevreden over de wijze waarop aan het einde van het vorige schooljaar de revisies zijn geschied.   

Monique is met de teamleiders bezig de tekst aangaande revisie aan te scherpen om deze gang van zaken in het 

vervolg  te voorkomen. Alvorens de tekst in de schoolgids wordt geplaatst zal de MR door Monique via de mail op de 

hoogte worden gebracht en hier op dezelfde tijd en dag als bij agenda punt 4a op zal reageren. 

4 c.  Compensatie personeel op kamp. 

Door het personeel wordt de compensatie van 1 werkdag voor de begeleiding van het leerlingenkamp te summier 

gevonden. Monique stelt voor dat de personeelsgeleding met een voorstel komt. 

4 d. sollicitatieprocedure taken. 

De PMR (personeelsgeleding van de MR) zou meer helderheid willen in de toekenning van vrijgekomen of nieuwe taken 

onder het personeel. 

Monique antwoordt dat voordat zo'n taak wordt verdeeld, de PMR zal worden geïnformeerd over het al dan niet 

algemeen zijn van deze taken i.e. duidelijkheid wordt verschaft of aan een taak specifieke eisen zijn verbonden. De PMR 

heeft hierin adviesrecht.  

4. e. Leerlingenraad. 

Tessa en Bob melden dat de raad op een lid na volledig is; deze week gaan zij de eerste klassen langs om zo met een 

eersteklasser de raad te completeren. De eerste vergadering is binnenkort. Hier zijn geen docenten of ouders bij 

aanwezig. Tessa en Bob zullen wel na de vergadering met mevrouw Mulder het een en ander doornemen. 

4.f. Oriëntatie op verandering lesrooster. 

De MR zou graag een werkgroep ingesteld zien om te bekijken of een 60/70 of 80 minutenrooster voor onze school 

zowel een verlichting in de lessentabel zal kunnen betekenen  als wel de prestaties zal doen verhogen.  

Monique wil dit samen met o.a. de onderwijsinnovator bespreken zodat dit in het schoolplan zal passen. Besloten wordt 

dit als agendapunt '' Voortgang op oriëntatie lesrooster AVO-vakken'' aan te houden 
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 4.g.  Voorstel de vergaderingen naar de maandag te verschuiven en een half uur eerder te laten aanvangen. 

Dit voorstel wordt bijna unaniem aangenomen. De veranderde data zijn: 23 -10 – 2017,  27 – 11 - 2017 

                                                                                                         29 - 01 – 2018,  19 – 03 – 2018 

                                                                                                         14 – 05 – 2018,  25 – 06 - 2018 

5.  w.v.t.t.k. 

- Monique heeft met de teamleiders tot aanpassing van het verwijderingsprotocol besloten. Monique zal het voorstel       

daartoe aan de MR doen toekomen. 

- PMR doet melding van irritatie omtrent inzeturen aan het einde van het vorige schooljaar. Zonder overleg zijn 

collega's op andere uren dan hun roosteruren ingezet. Monique vindt overleg in deze gepast. Dit agendapunt wordt 

geagendeerd voor de vergadering van 19-03-2018. 

- PMR meldt dat het nieuwe rooster is te laat aangeleverd. Monique zegt de start van het schooljaar met kampen te 

zullen evalueren om  vervolgens met voorstellen te komen voor  een ander begin van het schooljaar om gedoe met 

roosters te voorkomen. 

- De MR vraagt de  leerlingen  om instemming met het vervallen van het eerste en laatste waarneem uur (geldt niet 

voor de  eerste klassen). De leerlingen stemmen hiermee alsnog in. 

- PMR meldt blokkade op de schoolwifi voor WhatsApp en facebook. Monique weet hier niets van en zal het uitzoeken. 

Zij stelt de MR op de hoogte. 

6. rondvraag. 

Hassan wil graag van de voortgang van de ontwikkelingen binnen het verbeterplan een vast agendapunt maken. 

Iedereen is het daarmee eens.  

Deanca vraagt of beleidsplannen aan de MR worden voorgelegd. Monique antwoordt dat de acties, voortvloeiend uit 

deze plannen, schoolbreed zullen worden besproken. Deze worden dan in het, door het personeel gedragen, schoolplan 

opgenomen. 

Actielijst: 

1. herkansingsreglement : Monique stuurt MR uiterlijk dinsdag 12 -09 het examenreglement toe. 

                                               MR-leden sturen uiterlijk in de ochtend van vrijdag 15-09 hun reacties. 

                                              Ank verzamelt de reacties en verstuurt het die vrijdagmiddag naar Monique. 

 

2. tekst aangescherpte revisie in schoolgids: Monique stuurt MR z.s.m. de tekst toe. 

                                                                         MR-leden en Ank idem 15-09. 
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3. compensatie kamp:  PMR maakt voorstel. 

4. voorstel aanpassing verwijderingsprotocol: Monique zal dit z.s.m, aan de MR sturen. 

5. voorstel ander begin van het schooljaar: Monique. 

6. reden voor blokkade whatsapp en facebook: Monique. 

 

 

 

  

   

 

 


