
Notulen vergadering Deelraad Leeuwenhorst
dinsdag 18 mei 2021, aanvang 20:00 uur via Google Meet

20.00 - 21.00 uur   Overleg Deelraad met Schoolleiding
21.00 uur                 Sluiting van de vergadering en stemming

Aanwezig:
Personeelsgeleding: Janine ter Linde, Ton Westgeest, Thom van Duin, Roland Booi,
Ain Wijting, Moniek Tulen
Oudergeleding: Bob Wiegerink,  Gaby Agsteribbe
Leerlinggeleding: Bas van Egmond, Lynn Wielenga

Afmelding :
Wanda Donker

Overleg Deelraad

Mededelingen voorzitter, secretaris, directie
Voorzitter heet iedereen welkom. Voorzitter wijst op noodzaak zoeken nieuwe leden
oudergeleding.

3.   Vaststellen notulen 29 maart* en actiepunten
Voorzitter bespreekt  opmerkingen over notulen 29 maart

● medicijngebruik blijft staan
● taalbeleid blijft staan
● Analyse van dit jaar opstroom van mavo naar havo. Bevoegd gezag vraagt

zich af welk doel er wordt nagestreefd als dit alleen dit jaar wordt bekeken.
Bevoegd gezag heeft verzoek op monitoring op lange termijn.

● begin schooljaar 21-22 contact met Aob over scholingsbehoefte. Streven is
om alle MR leden te laten deelnemen.

4.   5 Vwo Extra herkansing  ivm Corona* Info + Besluit
Raad geeft aan dat er voldoende info is om tot een besluit te komen.
Dit is een eenmalige extra herkansing in 20-21.
5.   Pakketkeuze aanpassing 2 naar 3 mavo* Besluit
Raad vraagt zich af of de beoogde verschuivingen hebben plaatsgevonden t.o.v. van
eerdere jaren. Bevoegd gezag observeert enkel terugloop in de vakken natuur- en
scheikunde (van 2 naar 3 mavo). Een terugloop van natuurprofielen bij 4 havo en 4
vwo is ook geobserveerd. Actiepunt

Raad spreekt zorg uit over ontbreken ‘verzendbevestiging’ bij invullen vakkeuze. Dat
wil zeggen, als mavo pakketten en/of vakken de opstroom naar havo profielen
beperken een expliciete melding in Zermelo. Raad ziet dit graag ingebouwd in



volgend schooljaar. Bevoegd gezag benoemt dat dit niet in Zermelo kan. Maar dat
de berichtgeving op zich belangrijk is. Actiepunt

6.   Pakketkeuze aanpassing 3 naar 4 mavo* Besluit
Raad vraagt of de keuze van 3 mavo volgend jaar, een andere keuze maakt dan de
huidige 3e klas. Bevoegd gezag benoemt dat er nu meer voorkeuze is dus dat de
mogelijkheden in 4 mavo minder. Er is sturing op 7 vakken inclusief praktijkvak.

7.   Aanpassing overgangsnormen* Info + besluit
Raad benadrukt het ontbreken van antwoord op twee gestelde vragen op de mail.

1. Betreffende de 6,5 > 6,0 voor profielkeuze.
Bevoegd gezag benadrukt dat er soms maar 2 vakken profielvak zijn in de
derde klas en vindt hierdoor een tiende een kleine moeite. Om een
substantieel verschil te maken is een grotere stap nodig, heeft met een
teamleider rekensommen gemaakt waar geen pasklare antwoorden uit
volgden.
Leerlinggeleding vraagt zich af hoe een lager cijfer bij overgang representatief
is voor capaciteit van de leerling in de vierde klas. Bevoegd gezag geeft aan
dat er een breed scala van interventies juist hierop zal worden ingezet als
blijkt dat hier ondersteuningsbehoefte.
Oudergeleding vraagt zich af hoe de overgang van afgelopen jaar, de
resultaten dit schooljaar heeft beïnvloed. Bevoegd gezag benoemt dat de
grootste problemen dit jaar zijn geconstateerd bij 4 havo en daarna 3 en 2
havo. Bevoegd gezag kan niet vaststellen of dit door overgang is gekomen.
Wijt dit aan het ontbreken en doorbreken van het normale schoolritme waar
de leerlingen bovengemiddeld gevoelig voor zijn.

2. Bespreking Norm 7,5-7,8 determinatie grens, waarom 0,3 lager. Bevoegd
gezag noemt dat in het vooroverleg twee redenen zijn vastgesteld. ipv
iedereen bespreken

a. duidelijkheid naar ouders en leerlingen waar ben ik aan toe
b. prognoses zijn nodig voor formatie en lessenverdeling om lesrooster tijdig te

vormen
Raad vraagt hoe de interpretatie valt. Bevoegd gezag geeft aan dat het hele
venster met 0,3 zakt, dus van 7.0-7,5.
Oudergeleding vraagt naar visie bevoegd gezag over controle bij docent ipv
leerling. Bevoegd gezag benadrukt dat professionaliteit van docent zit in het
adviseren en beoordelen van niveau van leerlingen.
En hoe kunnen ouders worden betrokken bij het beoordelende proces?
Bevoegd gezag benoemt dat contact met ouders over leerlingen die van te
voren de marges niet halen, normaliter met mentor plaatsvindt voor de
overgangsvergadering.



Over de enquête uitslagen stelt de raad zich de vraag: heeft de adressering de
resultaten beïnvloed? LH personeel bevat al het personeel incl. OOP en stagaires.
Bevoegd gezag benoemt verzoek van de (P)MR om raadpleging van het gehele
personeel. Daarna gezag aangegeven in teams besproken, waarin PMR zich niet
geheel herkende. Bevoegd gezag heeft hierna enquête uitgezet onder gehele
personeel.

Raad vraagt zich af hoe 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. Bevoegd
gezag benadrukt dat dit in het team kan worden aangegeven met zicht op inrichting
van NPO. actiepunt

8.  NPO analyse + hoofdlijnen interventies* Info
Oudergeleding vraagt of er in-house examentrainingen gegeven kunnen worden
door externen in Leiden.

Oudergeleding vraagt of internationalisering kan worden ingehaald van de afgelopen
1,5 jaar. Bevoegd gezag ziet mogelijkheden voor 3 en 4 mavo in Nederland, en
andere (examen)groepen tot nu toe niet in te plannen.

Bevoegd gezag benoemt dat er 10 fte aan geld binnenkomt en hoe deze deels
worden ingezet.
Leerlinggeleding uit zorg over invulling extra mentorles.

Raad merkt op dat talentklassen een achterstand hebben opgelopen, terwijl er nog
geen plan voor deze doelgroep is.

9.  Concept Formatie* Info
Raad deelt bevindingen

- OOP is gereduceerd in FTE tov vorig jaar, 8,5 naar 7 waardoor het aandeel
minder dan 10% is. Bevoegd gezag verklaart dit door vertrek OOP
medewerker (zal wel nog komen in formatie) en invaldocenten die dit jaar
eenmalig zijn ingehuurd. Ook zullen de onderwijsassistenten nog worden
aangenomen hierbij komen.

- OP 74% naar 71% terwijl de school groeit. Bevoegd gezag verklaart dit door
opbreken tijdelijke contracten, bij de start van het formeren.

- Groepsindeling boven de 30 in 4 havo wis b en 3 havo frans
- Raad mist een tabblad met taakuren bij lesgroepen. Bevoegd gezag benoemt

dat deze nog niet volledig zijn op dit moment.
10.  Jaarplanning 2021-2022* Oordeelvormend



geen opmerkingen
11. Toekomst vak Chinees* Info
naar volgende vergadering
12. Nieuws vanuit de Leerlingenraad, OOP en GMR
Geen bijzonderheden vanuit OOP en GMR
Leerlingengeleding meldt dat er geen overleg is geweest binnen Leerlingenraad.
Meldt dat er een item zal komen over digitalisering leeromgeving. Leerlinggeleding
zoekt contact met bevoegd gezag.
13. Rondvraag
Oudergeleding heeft opmerking over brief  over zelftesten, ivm snelle handelingen
Oudergeleding zoekt contact met bevoegd gezag hierover.

Sluiting van de vergadering en stemming



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


