
Verslag vergadering Deelraad-LH d.d. 26 november 2020

via Google Meet

Aanwezig:
Oudergeleding: Gaby Agsteribbe
Personeelsgeleding: Ton Westgeest (voorzitter), Janine ter Linde, Roland Booi, Thom van Duin en
Rosalie Krijger (verslag)
Directie: Cees Slats

Afwezig met bericht van verhindering:
Personeelsgeleding: Susanne Dertwinkel
Oudergeleding: Bob Wiegerink, Wanda Donker
Afwezig zonder bericht:
Leerlinggeleding: Sunniva Langeslag

1. Opening / inventarisatie rondvraag
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

2. Mededelingen voorzitter, secretaris, directie
Er zijn geen mededelingen.

3. Vaststellen notulen 2020-09-28
Het verslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
Actiepunt 3 ‘vergoeding voor leerlingen in Deelraad’: de rector vindt een vergoeding niet gepast en
geeft aan dat het ook niet gebruikelijk is. Een compensatie in tijd zou kunnen worden overwogen.
Het werven van leerlingen voor de Deelraad blijft een actiepunt. Aansluitend meldt de rector dat aan
het functioneren van de Leerlingenraad op dit moment extra aandacht wordt besteed.

4. Stand van zaken ‘Frisse startweken’
De raad is blij met de duidelijke verslaglegging die zij heeft ontvangen. Het financiële overzicht zal
door de schoolleiding met de raad worden gedeeld zodra deze beschikbaar is.

5. Concept-begroting 2020-2021
De voorzitter merkt op dat de koppeling tussen de beleidsnotitie en de begrotingscijfers voor de
Deelraad niet helemaal duidelijk is. De rector antwoordt dat voor de eerste keer een
meerjarenbegroting met de Deelraad wordt gedeeld en dit voor iedereen even wennen is. De
investeringsbegroting, die niet is bijgevoegd, zal de Deelraad nog ontvangen.
Er zijn opmerkingen over:

- De schoonmaakkosten t/m augustus blijven achter op de begroting terwijl extra uitgaven,
i.v.m. corona, meer voor de hand zouden liggen. De rector zal dit nagaan.

- De opbrengsten van de zonnepanelen. Deze blijken uit de verlaging van de energiekosten.
De rector vermeldt dat de algemene reserves niet groeien. Personele- en materiële kosten zijn als
twee communicerende vaten die uiteindelijk op 0 worden begroot.

6. Ri&E analyse
Deze analyse is in mei uitgevoerd en heeft geresulteerd in het toetsingsrapport (bijlage 6.2). De
bevindingen zijn door de rector besproken met Tom van Hal die de nieuwe preventiemedewerker is.
De Deelraad vraagt om een plan van aanpak t.a.v. de aandachtspunten waarin beschreven wordt
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welke zaken door wie en wanneer worden opgepakt. De rector hoopt dit plan in januari te kunnen
delen met de raad.

7. Functiemix
UIt het overzicht (bijlage 7.1) blijkt dat op dit moment iets te veel FTE’s (0,08) zijn toegekend. De
rector licht toe dat alle aanvragen voor LC zijn ingewilligd, voor LD is nog een wachtlijst. Dit jaar zal er
geen ronde meer worden uitgeschreven, pas wanneer docenten de school verlaten ontstaat er weer
ruimte.
Met de vakbonden zijn maatwerkafspraken gemaakt t.a.v. de streefcijfers omdat de streefcijfers van
de overheid te ambitieus bleken. Aan de maatwerkafspraken wordt nagenoeg voldaan.

8. Jaarbeleidsplan
Het jaarbeleidsplan is m.b.t. ‘efficiëntere besteding van leermiddelen’ nog niet aangepast, de bijlage
moet nog worden geïntegreerd in het beleidsplan. Volgende vergadering zal het Jaarbeleidsplan ter
instemming worden aangeboden.

9. Bevindingen enquêtes ‘Veldproef 50 minuten-rooster’.
UIt het resultaat van de verschillende enquêtes (ouders, leerlingen en docenten) spreekt een positief
beeld. Ook over het verlengen van de proef is het merendeel van de respondenten positief. Omdat de
Deelraad heeft ingestemd met een pilot tot de kerstvakantie zal de schoolleiding een nieuwe tijdlijn
opstellen die loopt tot 19 maart 2021. Deze zal begin week 49 aan de Deelraad worden voorgelegd
waarna op woensdag 2 december via Whatsapp kan worden aangegeven of men instemt met een
verlenging van de proef. De rector zal deze gang van zaken via het Weekbericht communiceren met
het personeel.

10. Nieuws vanuit de Leerlingenraad, OOP en GMR
De eerstkomende GMR-vergadering is dinsdag 1 december. Verder zijn er geen berichten.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen

Hierna sluit de voorzitter om 21.10 uur de vergadering.

Actiepunten:

Enquête Tevredenheid
Medewerkers SLA, doorlopend

Splitsingsnorm lesgroepen
agenderen

Vaststellen maximale
groepsgrootte 25 juni 2020 JDN

Werving leerlingen Deelraad 26 nov. 2020 Schoolleiding

Verstrekken financieel overzicht
Frisse Startweken 26 nov. 2020 SLA

Verstrekken investeringsbegroting
2020-2021 26 nov. 2020 SLA

Verstrekken plan van aanpak Ri@E 26 nov. 2020 SLA
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