
Notulen vergadering Deelraad Leeuwenhorst
Woensdag 29 maart 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,
Oudergeleding: Charlotte van den Berg(aspirant), Bob Wiegerink,  Gaby Agsteribbe,
Leerlinggeleding: Bas van Egmond, Lynn Wielenga,Anne sophie

Afmelding Wanda Donker, Ain wijting

Overleg Deelraad

Opening / inventarisatie rondvraag
Voorzitter heet iedereen welkom. Geen rondvraag

3.   Mededelingen voorzitter, secretaris, directie
Geen mededelingen

4.   Vaststellen notulen 3 feb 2021 en Actiepunten:
Voorzitter vraagt toelichting op actiepunten, bevoegd gezag geeft aan dat er geen actiepunten afgewikkeld
zijn. Voorzitter geeft aan dat het tijd wordt voor nieuwe medewerkers tevredenheid enquête

● Werving leerlingen deelraad wordt geschrapt. (afgehandeld)
● De evaluatie frisse start weken en financiële verantwoording komt waarschijnlijk niet meer dit jaar. en

wordt geschrapt van de lijst.
● De Splitsingsnorm wordt geschrapt. (onderbouwing is aangeleverd) Geen verder agendapunt voor deze

keer.
● Pakketkeuze mavo (ter instemming) op de agenda wordt geschrapt
● Medicijngebruik blijft staan.
● Taalbeleid blijft staan werving kartrekker loopt nog.

Vaststellen notulen 3 maart 2021 (procedure stemming 50 minuten rooster)
blz 1 oudergeleding merkt op dat ouders graag meegenomen willen worden in de uitslag (stemverhouding)
van de stemming onder het personeel. Wel meedenken over de uitvoering maar niet worden gedeeld in de
uitkomst is wat vreemd. Bevoegd gezag merkt op dat ouders gedeeld zouden moeten worden in het
weekbericht.
blz2. geen opmerkingen

5.   Aanpassingen examenreglement ivm Corona
Oudergeleding  geeft aan dat punt 9 aardig gelijk loopt met examenreglement. De teamleider geeft aan dat
reglement op voorhand al is aangepast. Mocht het stuk de stemming niet halen dan zal het teruggezet
worden. Het besluit tot 4 herkansingen is een keuze van de school en staat los van eisen van het ministerie.

6.   Pakketkeuze aanpassing 2 naar 3 mavo
De raad informeert of klas 2 moet nu een keuze maken doen volgend jaar mee met de pilot. Hoe ziet hun
pakket er dan uit in Mavo 4? Pilot klas 3 wordt dan meegenomen naar klas 4?
Huidige rooster 4 mavo 19 uur wordt 24uur.
De raad geeft aan dat Maatschappijleer eerder is aangeboden in Klas 4 toen naar klas 3 is verplaatst om
compensatiepunten te kunnen geven. Afronden in 3 mavo geeft rust maar inzicht dat het vak compensatie
oplevert komt pas laat.
In 4 mavo gaat dit beter. Bevoegd gezag geeft aan dat het bovendien een inhaalprogramma scheelt van klas 3
havo naar 4mavo



7.   Pakketkeuze aanpassing 3 naar 4 mavo*
De raad informeert wat precies de vraag is aan de MR?:
De teamleider geeft aan dat hij een aanpassing vraagt van het keuzeproces om het vak te kunnen volgen. De
raad vraagt of er kan er duidelijk worden aangegeven op welke punten er beslist moet worden? De teamleider
geeft aan dat dit in het stuk beschreven staat:

“Wij stellen daarom voor om de keuzemogelijkheden voor 3 mavo aan te passen volgens het
voorstel in bijlage 2 en om het vak Maatschappijleer voor het cohort dat komend jaar aan 3
Mavo begint, aan te bieden in 4 Mavo in plaats van 3 Mavo. We verzoeken de MR om in te
stemmen met dit voorstel.”

De raad vraagt wanneer is besluitvorming moet plaatsvinden. Bevoegd gezag geeft aan dat de pilot al loopt.
Invoering van het vak en de pakketkeuze moet de volgende MR vergadering worden besloten. De raad geeft
aan dat besluitprocedure vrij kort is. Bevoegd gezag geeft aan dat pilot reeds in formatieplan genoemd wordt.
De leerlinggeleding wil graag weten hoe het praktisch vak aansluit op de havo? De teamleider geeft aan dat de
aansluiting vooral gezocht moet worden in overstijgende vaardigheden en niet inhoudelijk. (punt 8)

8.   Soepele overgang Mavo naar Havo
Oudergeleding vraagt wat er wordt gedaan aan het wegwerken van hiaten. (met betrekking tot overstap
mavo>havo) De teamleider: Alleen een 7e vak bepaalt niet de aansluiting. Voorkeur gaat uit naar een
bijspijkerprogramma. vanwege corona dit jaar niet van de grond gekomen. Vroeger stroomden leerlingen op
basis van cijfer eis redelijk probleemloos door naar een havo diploma. Dit jaar eigenlijk voor het eerst
leerlingen door zonder cijfer eis. Oudergeleding  vraagt of dit wordt er geëvalueerd. En wordt er wellicht een
lijst van knelpunten en oplossingen opgesteld? Analyse van dit jaar enigszins gekleurd door redelijk vrije
doorstroom van leerlingen. Oudergeleding vraagt of dit iets is voor de  actielijst voor dit jaar? Bevoegd gezag
stemt in.

9.   Extra schoolexamen Herkansing. 4 mavo*
De raad vraagt of deze wijziging eenmalig is of voor meerdere jaren. De teamleider geeft aan dat het alleen
voor dit jaar geldt. De raad geeft aan dat er al twee examens mogen worden herkanst. waarom dan nog
schoolexamens er bij  geven? Bevoegd gezag geeft aan dat leerlingen gemotiveerd zijn om herkansingen op te
maken terwijl herkansingen nu gespreid worden. Hetgeen een nieuwe situatie oplevert. De raad geeft aan dat
deze regeling wel werkdrukverhogend werkt. Volgens de teamleider zijn examendocenten in het mavo team
voorstander van het voorstel. Oudergeleding wil graag weten over hoeveel leerlingen dit gaat? De teamleider
geeft aan: misschien 0 ervaring is wel dat cijfers in SE3 vaak beter zijn waardoor leerlingen beter het examen
ingaan.

De raad informeert voor welke vakken er een hiaten programma is en of dit structureel is? Voor wiskunde B is
er een programma maar wordt niet alle jaren toegepast, lastig om uren voor toe te wijzen.

10.  Vakantierooster 2021-2022*
Oudergeleding informeert naar de ruimte tussen SE2 en herkansing. Jaspe geeft aan dat dit meer rust voor
leerlingen geeft.Ook ivm kijk luistertoetsen.
Oudergeleding informeert of Carnaval in voorjaarsvakantie valt. Dit wordt bevestigd.

11. 50 minuten rooster periode
We gaan door met 50 minuten tot het einde van het jaar

12. Nieuws vanuit de Leerlingenraad, OOP en GMR
Genderneutraal toilet voorstel vanuit GSA, Aandacht voor sexting en sextortion. Oudergeleding geeft aan hier
vanuit zijn werkveld expertise over is. Geen mededelingen vanuit de GMR en het OOP.

13. Rondvraag
Bevoegd gezag geeft aan liefst nog even de overige stukken te willen bespreken. Bevoegd gezag verzoekt
ouders alvast op en aanmerkingen op de mail te zetten.



Sluiting van de vergadering en stemming

Agendapunt 5. Aanpassen examenreglement.
(mits het stuk over de extra herkansing SE3 eruit wordt gehaald, wanneer hier geen instemming behaald is bij
de MR)

7 voor / 0 tegen / 1 blanco

Agendapunt 9. Aanpassen herkansingsregeling Mavo4
Maximaal twee herkansingen SE3 voor Mavo4, ongeacht het aantal gedane herkansingen. Alleen van
toepassing op dit examenjaar

6 voor / 1 tegen / 1 blanco

Agendapunt 12: 50 minuten in periode 3
Continuering 50 minuten voor de rest van het jaar (ook als de lockdown opgeheven wordt)

8 voor / 0 tegen / 0 blanco

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


