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Deelraad Leeuwenhorst
2019-2020

Algemeen
De Deelraad heeft dit schooljaar bestaan uit
Personeelsgeleding:
●

Susanne Dertwinkel (voorzitter + lid GMR)

●

Rosalie Krijger (secretaris + lid GMR)

●

Janine ter Linde

●

Roland Booi

●

Ton Westgeest

●

Thom van Duin

Leerling-geleding:
●

Charlotte van Maris

●

Joyce Vink

Oudergeleding:
●

Gaby Agsteribbe

●

Wanda Donker

●

Bob Wiegerink

Vergaderingen
De Deelraad heeft dit schooljaar zeven keer vergaderd waarvan de laatste vijf via Google Meet
i.v.m. de corona-maatregelen. Bij alle vergaderingen is, tot de stemming, de rector aanwezig
geweest, éénmaal bijgestaan door de teamleider VWO-bovenbouw. Negen maal is een
onderwerp in stemming gebracht.

Besproken onderwerpen
Door de uitbraak van Covid 19 was dit, ook voor de Deelraad, een bijzonder jaar. Na de
vergadering van januari was fysiek vergaderen niet meer mogelijk en vonden de vergaderingen
plaats via Google Meet. Ook de agenda werd vanaf maart bepaald door corona-gerelateerde
onderwerpen.
1. Aanpassing Schoolexamen-reglement.
Door het overheidsbesluit dat het Centraal Eindexamen dit schooljaar kwam te vervallen werd in
de Deelraad gesproken en gestemd over het beleid m.b.t. de School Examens. De wijze van
afname, weging van cijfers, aantal herkansingen en de zak/slaagregeling kwamen aan de orde.
2. Aanpassing overgangs- en bevorderingsbeleid.
Ook het bevorderingsbeleid is besproken in de Deelraad. Onderwerpen hierbij waren
besluitvorming, het doorlopend gemiddelde en de reparatie-toets.
3. Communicatie.
N.a.v. het tegenvallende aantal aanmeldingen is de communicatie intern zowel als extern aan de
orde geweest. De schoolleiding nam het initiatief om een werkgroep samen te stellen die zich in
de communicatie zou verdiepen en voorstellen ter verbetering zou kunnen doen. Deze
werkgroep plande een onderzoek door een externe maar i.v.m. met corona kon dit geen
doorgang vinden.
4. Veldproef 50-minutenrooster.
Dit schooljaar is het 50-minutenrooster door de schoolleiding verder uitgewerkt en besproken in
de teams. Omdat het plan deels bestaat uit aannames is besloten een veldproef te houden in het
najaar van schooljaar 2020-2021, tenzij de leerlingen vóór de herfstvakantie aangewezen zijn op
thuisonderwijs.

5. Vanuit de GMR
Vanuit de GMR is de aandacht van de Deelraad gevraagd voor de Arbeids- en rusttijdenregeling
SFT en een nieuw Functiebouwwerk.
6. Jaarlijks terugkerende punten:
Jaarbeleidsplan: de Deelraad heeft voorgesteld de evaluatie van het jaarbeleidsplan anders
vorm te geven:  een evaluatie in relatie tot de plannen die vorig jaar zijn opgesteld. Een
toelichting op de resultaten (wat is gelukt, wat niet) in een extra kolom zou een duidelijker beeld
geven. Een speerpunt in het beleidsplan 2019-2020 was ‘het zoeken naar een manier om een
rooster te realiseren dat ruimte geeft om leerlingen op maat te bedienen’. Dit heeft geresulteerd
in de eerder genoemde veldproef.
Formatie: door het dalend aantal leerlingen moest de formatie inkrimpen. Dit kon worden
opgevangen door de ‘flexibele schil’. De Deelraad heeft voor de Formatie 2020-2021 voorstellen
aangedragen waardoor de afwegingen waarop het plan is gebaseerd beter inzichtelijk worden.
Begroting: de kosten voor leermiddelen zijn dit schooljaar aanzienlijk gedaald. Hiermee is
voldaan aan de besparing die nodig was. Er is geïnvesteerd in Chromebooks en digitale
schoolborden.
Jaarplanning: De planning 2020-2021 is in de vergadering van mei aan de orde geweest maar
nog niet vastgesteld.

Scholing
Leden van de Deelraad hebben in januari een cursusdag van de AOB (Algemene
Onderwijsbond) gevolgd. Hierin werd ingegaan op:
1.

Rol v.d. PMR m.b.t. dalend leerlingenaantal, werkdruk en duurzame inzetbaarheid (PMR)

2. Inrichting medezeggenschaps-overleg: communicatie/relatie onderling, die met de
overlegpartner en met de achterban. (Deelraad)

Rosalie Krijger, secretaris

