
Notulen vergadering Deelraad Teylingen College Leeuwenhorst Noordwijkerhout

Datum: 12 juli 2021
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

Aanwezig:
Docenten:

● Thom van Duin
● Ton Westgeest
● Janine ter linde
● Monique Tulen
● Wouter van den Brink
● Ain wijting (notulist)

Schoolleiding:
● Cees Slats
● Mark Lokhorst

Leerlingen:
● Anne Sophie
● Bas van Egmond

Ouders:
● Marianne van Hage

Agenda vergadering Deelraad Leeuwenhorst
Maandag 12 juli 2021, aanvang 19.00 uur op het Leeuwenhorst

19.00 - 19.30 uur Overleg Deelraad
19.30 - 21.00 uur Overleg Deelraad met Schoolleiding
21.00 uur Sluiting van de vergadering en stemming

Mededelingen voorzitter, secretaris, directie
3.   Vaststellen notulen 25 mei*
4.   PTA wijzigingen? Info + Besluit
5.   Chinees aanpassing lessentabel* Info + Besluit
6.   Jaarplanning* Besluit
7.   NPO Analyse Instemming
8.  Concept Formatie* Oordeelvormend
9.  Evaluatie jaarbeleidsplan 2020-2021* Info
10. Jaarbeleidsplan / speerpunten 2021-2022* Info
11. Blauwdruk taakverdeling schoolleiding* info
12. Nieuws vanuit de Leerlingenraad, OOP en GMR
Mededelingen Cees: Nieuwe teamleider aangesteld
13. Rondvraag



Bespreking agendapunten:

3. Vaststellen notulen 18 mei 2021

● Punt 7 van pagina 3: personeel gehoring raadpleging wordt aangepast.
● Actiepunt: geen nieuws van Schoolleiding.
● Medicijngebruik: in verband met privacy wordt dit geschrapt.
● Taalbeleid is aangewezen aan schoolleider en wordt volgend jaar opgepakt.
● Punt 2.4 vervalt.
● Punt 6.7 blijft.
● Groepsgrootte vervalt.

De notulen zijn goedgekeurd.

5: Chinees aanpassing lessentabel
Medezeggenschap heeft een vraag over het vak Chinees, ook met betrekking tot de
overgang. Het vak Chinees was een te klein vak, en was daarom afgeschaft. In de
bovenbouw wordt een extra vak gegeven tijdens de flexles.
Bevoegd gezag geeft aan dat de visie voor het vak Chinees is dat het voor de toekomst een
elementair vak blijft. In de toekomst zal het vanaf het vierde leerjaar beschikbaar zijn voor
havo en vwo. Bevoegd gezag vertelt dat vier leerlingen het vak hebben afgerond met een
examen. De vraag is hoe de werving plaats gaat vinden. Dat zal in het derde leerjaar
plaatsvinden via info in de les. Medezeggenschap zegt dat een kleine vakgroep dat regelen
gaat. Bevoegd gezag zegt dat de keuze is gemaakt om Chinees in een flexles te doen in
verband met het rooster en de eigen keus van de leerling. Wiskunde D is in de toekomst ook
beschikbaar als flexles.

6: Jaarplanning
Er zijn geen vragen met betrekking tot de jaarplanning. Medezeggenschap heeft een
opmerking over de periode tussen de se2 en herkansing. Hij vindt de tussenperiode van zes
weken lang. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om dit nog aan te passen.
Bevoegd gezag legt uit dat dit is zodat de leerling meer tijd heeft om zich goed voor te
bereiden om het vak (op) te halen. Bevoegd gezag zegt dat er nog luistertoetsen tussen
zitten. Er zal nog worden gekeken of de periode wordt aangepast. Bevoegd gezag zegt dat
het wordt teruggelegd bij Jasper. Medezeggenschap vraagt wat er wordt gedaan met de
roostervrije dag. Die wordt ingezet voor een Google cursus.

7: NPO-analyse
Er speelt een vraag van medezeggenschap, namelijk waarom er voor het probleem van
4havo niets extra wordt beschreven. Uit de schoolscan bleek een grotere achterstand bij
deze groep. Er is extra aandacht nodig voor 4havo.
Bevoegd gezag antwoordt dat in het plan dat er nu ligt er voldoende ruimte is om naar de
klassen te kijken en waar nodig extra maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan
coaching mentorles. Elk team wordt geïnformeerd om extra in te zetten. Een vraag is hoe de



MR inzage kan krijgen in wat er wordt ingezet aan NPO-maatregelen. Over drie weken is
hier meer inzicht in. GGD gezondheid is niet meegenomen in het raamwerk voor het
opstellen van de NPO. Na het analyseren van de verschillende vergaderingen wordt er
overleg gepleegd met schoolleiders en teamleiders. Indien nodig wordt hier info uit gehaald
om de klassen goed te begeleiden. Er wordt naar gekeken of er extra fte wordt ingezet in de
havo. Dit zal in september 2021 duidelijk zijn. Het plan wordt ook verdeeld onder personeel
na goedkeuring.
Waarom de keuze voor digitalisering nu dit al in werking is gezet? Bevoegd gezag zegt dat
de reguliere begroting blijft en dat de NPO-gelden ten goede komen van het extra werk dat
er komt. Zodat op de lange termijn de leerling beter bediend kan worden met de digitale
middelen die ontwikkeld worden. Twee groepen blijven ook op lange termijn er mee bezig.

8: Concept formatie
Het concept is dat wat betreft formatie de groepen niet groter zijn dan 30 leerlingen in de
klas in het aankomende jaar. Bevoegd gezag zegt dat het een streven is om dit te realiseren
met uitzondering van 2mavo en 5vwo natuurkunde. Er staan namelijk nog vacatures open
voor docenten natuurkunde, waardoor dit niet mogelijk is bij nask. Als er een uitzondering
nodig is, dan komt dit vaak door het personeelstekort. Het is een actiepunt voor bevoegd
gezag om betreft taakbeleid bijlage extra toelichting van de schoolleiding te geven op een
donderdagmiddag. Medezeggenschap stuurt 17 vragen naar het bevoegd gezag.
Een combinatie van vierdejaars en vijfdejaars klassen Grieks.

9: Evaluatie jaarbeleidsplan 2020-2021
Een eerste speerpunt is: wordt er nog wat met de communicatie gedaan? Bevoegd gezag
zegt dat communicatie terugkomt als speerpunt van de organisatie.
Een tweede speerpunt is: wat gaat de school doen aan milieubeleid op school? Dit speelt
naar aanleiding van een leerling, die zich afvroeg wat de school gaat doen aan
duurzaamheid. De leerling komt nog met een plan, dat is een actiepunt voor haar en de
leerlingenraad. Bevoegd gezag gaat kijken of het onderdeel kan worden van het beleidsplan.

Medezeggenschap noemt verbetering voor leerlingen als speerpunt voor volgend jaar.
Bij het vak scheikunde heeft het inzetten van de digitale middelen geen positieve invloed.
Het advies van het bevoegd gezag is om breder te kijken naar de verschillende methoden
die er beschikbaar zijn. Bij veel vakken gaat het wel goed met de digitale methode. Er wordt
wel gekeken wat er beter kan bij scheikunde.

Wat betreft een plan voor de havo stuk 10A speelt de vraag of er al een stuurgroep is en wie
erin zitten. Er wordt een practice vak ingevoerd, een plan is gewenst rond de herfst. Er is
wat vertraging en in november willen we hier naar kijken. Het is nog in ontwikkeling en
daarom is er nog niks bekend over de stuurgroep en formatie. In de toekomst wordt dit wel
verplicht voor de havo. Daarom wordt dit nu al ontwikkeld. Het doel is dat er een betere
aansluiting komt met het bedrijfsleven in de toekomst. Tussen oktober en december 2021
moet het plan rond zijn, zodat de MR in januari 2022 een beslissing kan nemen.

11. Blauwdruk taakverdeling schoolleiding



Medezeggenschap stelt dat de verdeling onder de taken niet evenredig is. In de bovenbouw
hebben ze extra taken waardoor ze minder tijd hebben voor extra taken.
Medezeggenschap vraagt welke taken zijn verplaatst om de 1 fte verklaren. Dit wordt
mondeling toegelicht en ook op papier aangeboden aan de MR aan het begin van het
schooljaar. Dat is een actiepunt voor het bevoegd gezag.

13. Rondvraag
Medezeggenschap vraagt of er nog extra informatie naar het personeel komt over de
Google cursus. Het bevoegd gezag maakt hier nog een document van, zodat het
overzichtelijker wordt  voor personeel. In de slotvergadering op aanstaande vrijdag 16 juli
wordt dit nog toegelicht aan personeel.

De stemming vindt plaats:

● Chinees: 6 voor, 0 tegen, 1 blank.
● Jaarplanning: 6 voor, 0 tegen, 1 blank.
● NPO: 5 voor, 2 blank.

Het einde van de vergadering was om 21.11 uur.

Actiepunten naar aanleiding van deze vergadering:

● Bevoegd gezag geeft betreft taakbeleid bijlage extra toelichting op een
donderdagmiddag.

● Medezeggenschap stuurt hierover 17 vragen naar het bevoegd gezag.
● Leerling en leerlingenraad komen met een plan omtrent duurzaamheid op school.
● Bevoegd gezag gaat kijken of milieubeleid onderdeel kan worden van het

beleidsplan.
● Het bevoegd gezag zal mondeling en schriftelijk verklaren welke taken zijn verplaatst

om de 1 fte verklaren. Het bevoegd gezag zal dit aanleveren bij de MR aan het begin
van het schooljaar.

Actiepunten:

Actiepunten Toelichting Datum gereed Actiehouder

Enquête Tevredenheid
Medewerkers

doorlopend SLA

RI&E (9H) meldingsplicht
medicijngebruik

privacywetgeving? 29 maart 2021 SLA

RI&E (18) PAGO/PMO-> PenO? 29 maart 2021 SLA

Taalbeleid werving “kartrekker” 24 juni 2021 SLA



Scholing aob MR leden begin schooljaar 21-22
contact met Aob over
scholingsbehoefte.

Streven is om alle MR
leden te laten
deelnemen.

1-9-2021 WTN

diepere monitoring vakkeuze 2
mavo>3mavo

op het eerste gezicht
observeert enkel

terugloop in de vakken
natuur- en scheikunde
(van 2 naar 3 mavo).

24-6-2021 eerst
volgende MR
vergadering

SLA

Melding vakkeuze ⅔ mavo ingebouwde alert bij
uitsluiten opstroom
naar havo profielen

bijv. in Zermelo,
opnemen met decaan

24-6-2021 SLA

Nagaan groepsgrootte grotere groepsgrootte
in 2 vwo en 3 havo,

rakend aan twee
zaken, resultaten

volgend schooljaar in
gevaar brengt.

Enerzijds de kleine
klassen in de 1e klas

vwo en mogelijk
grotere hoeveelheid
opstromers vanaf de

havo.

24-6-2021 SLA


