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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:    25 juni 2018         MRV 2018-06-25: 2D  

Begintijd:   19:30 u. 

Eindtijd:    21:45 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     Remco Hulsbergen    

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / verzonden stukken  

        Mededelingen: Toelichting op Leerwerktraject, Inspectiebezoek en Professioneel statuut. 

                                         

                       Ingekomen: Brief directeur, rekenbeleid, toets protocol, beleidsstuk leerwerktraject. 

                       Verzonden: aangepaste conceptnotulennotulen, actielijst, besluitenlijst. 

 

3 Vastelling notulen 15 mei 2018. 

   Notulen worden goedgekeurd. 

 

 
    

Toelichting op Leerwerktraject door Sjaak Waasdorp. 
Het traject behelst twee dagen stage en drie dagen school waarbij naast het beroepsgerichte 
gedeelte minimaal het vak Nederlands wordt gevolgd. Het traject is bedoeld voor leerlingen van de 
basisberoepsgerichte leerweg waarvan in de loop van de derde klas blijkt dat zij het diploma in het 
reguliere onderwijs niet zullen behalen. Deelname aan het traject wordt bepaald door de zorg 
coördinator en de teamleider HBR.  De trajectleerlingen behalen hun diploma met daarop de 
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aantekening dat zij het traject succesvol hebben doorlopen. Er is een doorstroomconvenant met het 
Mondriaan afgesloten waarin staat dat deze leerlingen in niveau 2 kunnen instromen. Voor het 
volgen van het traject is toestemming van ouders nodig en de leerwerktraject leerlingen moeten 
gemeld worden bij Leerplicht. Er wordt komend schooljaar gestart met vier leerlingen en HOG zal 
hun mentor en stagebegeleider zijn. 
 
MR-vraag: geldt dit ook voor MVI-leerlingen? 
Antwoord: Laagdrempelige instroom voor deze richting is moeilijk want rekenen en wiskunde zijn 
onontbeerlijk. 
Vraag van Deanca: wordt dit in de toekomst een klas vol LWT-leerlingen? 
Antwoord van Remco: Er is geen sprake van een keuze tussen regulier onderwijs en het traject. 
Laatstgenoemde is uitsluitend bedoeld als laatste redmiddel voor leerlingen die anders buiten de 
boot zouden vallen. Het is maatwerk. Als er een LWT klas ontstaat dan betekent het dat de school 
heeft gefaald. 
 
Mededeling van Remco over de bevindingen van de schoolinspectie.  
Inspectie heeft de school veel lof toegezwaaid. De school heeft weer bestaansrecht gekregen, op 
alle punten is er voldoende gescoord. Zelfs de bestuursvoorzitter heeft gezegd dat het personeel 
een topprestatie heeft geleverd.  Er zijn door inspectie aanbevelingen gedaan en die zullen ter harte 
worden genomen want achterover leunen is er niet meer bij omdat de school zal doorpakken. 
 
Mededeling van Ank over het professioneel statuut.  
De wetgever heeft besloten dat op termijn iedere school zo'n statuut zal hebben ontworpen. Het 
beoogt een vergroting van de autonomie, en dus de status,  van de leerkracht , die in voortdurende 
samenspraak met collega's het onderwijs inricht en de verantwoording daarvoor draagt. Dit alles 
binnen de visie van de scholenstichting en de wettelijke eindtermen.  De schoolleiding faciliteert de 
leerkracht in de uitoefening van zijn beroep. Spinoza heeft inmiddels een kader statuut opgesteld 
waarmee iedere school volgend jaar aan de slag gaat om een eigen professioneel statuut op te 
stellen. Het Lerarenregister is komen te vervallen wegens gebrek aan belangstelling onder 
leerkrachten. Het is de leerkracht die zijn bekwaamheid op peil houdt en doet dit in samenspraak 
met de schoolleiding (scholing).   
 
 

3. Agendapunten. 
 
a. Ontbreken evaluatie m.b.t. verplaatsing examens na de meivakantie.  
De MR geeft aan dat het MT zonder raadpleging van de desbetreffende collega's  voor volgend 
schooljaar het eindexamen over de meivakantie heeft getild. Dit heeft gevolgen voor het PTA, 
temeer daar de stage voor de vierde klas blijkt te zijn afgeschaft. Dat betekent een verruiming van 
de lestijd met zes weken en de collega's hebben geen tijd meer om de PTA's daarop aan te passen. 
Remco heeft hiervoor begrip want het PTA is van groot belang, de eindexamens zullen daarom 
voor  het komend schooljaar worden teruggeplaatst. In aansluiting hierop merkt Remco op dat hem 
bij controle van de PTA's is gebleken dat collega's er zich niet altijd aan houden. Dat baart hem 
zorgen en hij zal hierover contact opnemen met de sectieleiders. 
 
De MR ziet graag nog een evaluatie van de eindexamens middels een vragenlijst onder de 
vierdeklassers. De leerlingen doen het voorstel dit op de diploma uitreiking te doen en zelf een 
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lijstje met vijf vragen te maken. De vergadering juicht dit toe. De leerlingen zullen het vragenlijstje 
overleggen aan NCK.  
 
b. Geen stage vierde klas volgend schooljaar.  
De MR vraagt waarom niet. Remco weet het niet en gaat dit uitzoeken. 
 
c. Kan er al een stemming Taakbeleid worden georganiseerd?  
Remco doet het voorstel deze stemming te combineren met het voorstel voor een, door de 
veranderde CAO , vernieuwd Taakbeleid voor het jaar daarop (2019/20) . Dan wordt er op eenzelfde 
tijdstip gestemd voor twee voorstellen Taakbeleid: die voor het lopende en die voor 
het volgende  schooljaar. Dit voorstel wordt aangenomen. Larissa en Remco zullen zich buigen 
over de vraagstelling.  
 
d. Benoeming vacature wiskunde/teamleider.  
Remco had de MR een brief gestuurd waarin hij begrip vroeg voor de benoeming van Niels Oom. De 
MR heeft teruggeschreven hier geen begrip voor te hebben omdat de sectieleiders van de vakken 
die hij gaat geven hiervan niet op de hoogte waren. Gevraagd naar de reden voor het niet volgen 
van de sollicitatieprocedure antwoordt Remco dat hij in eerste instantie op zoek was naar een 
teamleider en hiervoor geldt de procedure niet. De MR antwoordt dat de teamleider ook lessen 
gaat geven en hiervoor de procedure wel gevolgd had moeten worden en dat dit bovendien een 
herhaling is van een eerder binnengehaalde teamleider die ook lessen ging geven zonder dat er 
sectieleden in de BAC zaten. Remco antwoordt dat hij misschien te kort door de bocht had 
gehandeld en zegt toe dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.  
 
Dhr. Oom wordt leider van twee teams, MVI en GTL. MR vraagt of dhr. Oom in de plaats komt van 
WNT. Remco antwoordt dat dit nog niet duidelijk is. Voorlopig is het leiderschap over GTL een 
vervanging.  
 
e. Stand van zaken rond de directie. 
Remco vertelt dat er nog geen afscheid genomen is van de huidige locatiedirecteur maar hij 
verwacht dat hierover op korte termijn meer duidelijkheid komt. Remco houdt de dagelijkse leiding 
van de school tot op het moment hij die aan een nieuwe locatiedirecteur kan overlaten.  
 
f. Afspraken over de onderwijsassistent. 
De MR zou graag zien dat er duidelijkheid komt in de afspraken rond de taken van de 
onderwijsassistent. Deze vallen nu onder het OOP en het komt al te vaak voor dat zijn 
onderwijsassistentie moet wijken voor andere taken. Dit schaadt de onderwijskwaliteit. Remco 
antwoordt dat hij gaat inventariseren waar de behoefte ligt alvorens met een oplossing, een vast 
rooster of het scharen van de onderwijsassistent onder de teams, te komen.   
 
g. Rekenbeleid.  
De MR stelt dat het tijdpad in het advies gebaseerd is op de methode maar dat deze door het 
beperkt aantal uren voor het vak rekenen niet helemaal uitvoerbaar is. Remco antwoord dat dhr. 
Oom dit volgend schooljaar vlot zal trekken. 
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h. Begroting 
De MR vragen hierover hebben Remco niet bereikt. Geert en Remco zullen hierover nog spreken. In 
afwachting van Geert zijn bevindingen houdt de MR de stemming aan. Er zal hierover z.s.m. 
tussentijds per mail worden gestemd. 
 
5. Besluiten. 
De Jaarplanner wordt unaniem aangenomen (de eindexamens worden teruggezet) 
Het Toets Protocol wordt unaniem aangenomen. De leerlingen vragen zich wel af in hoeverre het 
cijfer drie in de onderbouw een realistisch beeld geeft van de cijferlijst - de vrees bestaat voor een 
terugval in cijfers in de bovenbouw. Hierop wordt opgemerkt dat onder punt 9 van het protocol 
staat dat als het gemiddelde klassecijfer lager is dan 5,5 de leerkracht bij zich zelf te rade zal moeten 
gaan en dat zal een dempende werking uitoefenen op het schokeffect. Remco voegt hieraan toe dat 
een leerkracht geen genoegen mag nemen met een onvoldoende want de lessen op school moeten 
opbrengstgericht zijn. 
 
    Acties. 
Remco : onderzoek naar redenen voor afschaffing stage vierde klassers. 
Tessa en Bob: vragenlijst voor de evaluatie eindexamen. 
Remco en Larissa: stemming Taakbeleid. 
Remco: inventarisatie behoefte m.b.t. onderwijsassistent. 
Remco en Geert: begroting. 
 
 
6.wvttk. 
MR vraagt naar de toekomst van de school omdat er onder collega's de vrees heerst voor fusie met 
het Veurs. Remco antwoordt dat er wel wordt samengewerkt (uitwisseling van ideeën, expertise en 
leerkrachten) maar er komt geen fusie. 
 
MR vraagt om een eerlijker verdeling van de lokalen over de vakken. Niet alleen om het lokaal 
vakspecifiek in te richten maar ook met het oog op de differentiering ( onderwijsmateriaal onder 
handbereik). 
 
De PMR bedankt ouders en leerlingen voor hun bijdrage aan de MR.  
Voor het volgende schooljaar zijn inmiddels een ouder en een leerling bereid gevonden zitting te 
nemen in de MR. 
 
 
Afsluitingsdiner valt op donderdag 5 juli. Deanca zoekt een restaurant uit. Nadere uitnodiging volgt. 


