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Datum:    29 januari 2018         MRV 2018-01-29: 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  
        MRV 27-11-2017-conceptnotulen met SL 
        MRV 29-01-2018  MRV-agenda 
                       Pestprotocol, ingekomen 23-01-2018 
                       Rekenbeleid, ingekomen 23-01-2018  
 
                  3       Vaststelling MR-notulen 27 -11--2017.                                        
                       4        Agenda 
 

a.  Vervangingsgelden, extra geld studerende collega's en scholingscontract. 
De eerste twee onderwerpen moet Monique nog onderzoeken, ten aanzien van het 
scholingscontract zal Monique contact opnemen met Remco en Jaap-Willem voor het opstellen een 
standaard contract, waarin de tijd niet terug vorderbaar is. Zo’n contract wordt dan aan de PMR 
voorgelegd. 
 
b.  Feedback directeurenoverleg doorstroom naar HAVO. 
Het directeurenoverleg  is niet doorgegaan, dus dit agendapunt wordt doorgeschoven.  
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c. Is het pestprotocol aan alle leerlingen uitgelegd ? 
Monique vertelt dat volgens Wim Hanemaaier het protocol als bekend mag worden verondersteld. 
Monique zal het MT voorstellen om alle mentoren de leerlingen van het pestprotocol op de hoogte 
te brengen. Monique zal de MR tussentijds op de hoogte brengen.  
 
d. Vierde klassers: mogelijkheid tot facultatief volgen van lessen na laatste SE. 
Monique vertelt de leerlingen dat dit in het MT-overleg is besproken en dat de school hier nog niet 
aan toe is. De leerlingen vertellen de lessen met alleen maar examentraining zeer saai te vinden. 
Monique zal dit met de Stuurgroep Onderwijs en de examensecretaris bespreken opdat er in de 
lessen meer gedifferentieerd wordt. 
 
e. Mentorenuur in de bovenbouw. 
De leerlingen vertellen dat dit er nu wel is. Probleem is dat het niet voor alle perioden is 
ingeroosterd. Monique zal bekijken of  in het voorstel ‘lessentabel’ en ‘taakbeleid’  een uitbreiding 
van het aantal mentoruren voor het vierde jaar van 75 naar 100 mogelijk is. 
 
f. Rekenbeleid. 
Wordt doorgeschoven wegens het ontbreken van een quorum voor al of niet instemming. 
 
  
5. Actielijst: 
Monique - kijkt de cao na op vergoeding studietijd en inventariseert voor welke collega's 
vervangingsgelden zijn ontvangen. 
                 - brengt een voorstel in voor een standaard scholingscontract.  
                 - terugkoppeling doorstroom naar HAVO 
                 - bespreekt in MT-overleg rol mentoren m.b.t. uitleg pestbeleid aan leerlingen 
                 -bespreekt met Stuurgroep Onderwijs en examensecretaris de klacht van leerlingen   
                  m.b.t. lessen examentraining.                  
 
6. W.v.t.t.k. 
 
- PMR vraagt in hoeverre het mogelijk is  voor volgend schooljaar het aantal perioden naar drie 
terug te brengen. 
Monique vertelt dat dit ook in de Stuurgroep ter sprake is gebracht en zal bij het MT inbrengen. 
 
- PMR vraagt om de mogelijkheid van tafeltjes avond(en) voor volgend schooljaar.  
Monique zegt dat dit zeker een mogelijkheid is en zal worden opgenomen in het formatie-en 
taakbeleid. 
 
- Monique kondigt het personeelstevredenheidsonderzoek aan. Komt in de Nieuwsbrief. 
 
- Monique vertelt dat de Werkgroep Professioneel Statuut Spinoza een oproep heeft gedaan om per 
school twee leerkrachten naar de werkgroep af te vaardigen. Ank van Munster en Hans Knobbe 
hebben zich beschikbaar gesteld. 
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- Na april zal er gewerkt worden aan de opvolging van het Verbeterplan i.e. het schoolplan. Hiertoe 
zal een denktank in het leven worden geroepen die het traject uitzet voor het opstellen van het 
schoolplan. In de denktank zullen, naast Monique en Remco, zitting nemen een teamleider, OPer en 
OOper. Hiervoor zal Monique collega's benaderen. 
 
- vervanging Jesper Broere. Er zal voor dit schooljaar geen vacature worden uitgeschreven omdat 
het functiebouwwerk nog moet worden geëvalueerd. Het eerstejaars team wordt zelfsturend en de 
taken van Jesper Broere worden over de collega's verdeeld. Komt in de Nieuwbrief. 
 
7.   Rondvraag. 
      Geen. 
  
 

 
 


