
Verslag vergadering Deelraad-LH d.d. 27 januari 2020 

 
Aanwezig: 
Oudergeleding: Wanda Donkers, Bob Wiegerink, Gaby Agsteribbe 
Leerling-geleding:  Charlotte v. Maris, Joyce Vink 
Personeelsgeleding: Susanne Dertwinkel (voorzitter), Janine ter Linde, Roland Booi, Ton Westgeest 
en Rosalie Krijger (verslag) 
Directie: Cees Slats (aanwezig van 19.30-21.30 uur) 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 
Personeelsgeleding: Thom van Duin 
 
Vooroverleg zonder directie 
De studiedag van de AOB op 22 januari wordt geëvalueerd en opmerkingen over de begroting 
worden doorgenomen. 
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Mededelingen voorzitter, secretaris, directie 
Directie: geen mededelingen 
Secretaris:  n.a.v. de AOB-cursusdag stelt de secretaris voor de agenda van de Deelraad te publiceren 
in het weekbericht. Afgesproken wordt zowel de agenda als het verslag te publiceren in het 
weekbericht en op de website. 
 
3. Vaststellen notulen 2019-11-20 
N.a.v.: 
*Agendapunt 5: De oudergeleding vraagt naar het onderzoek naar verbeterpunten t.a.v. de 
examenresultaten.  Dit punt komt terug op de volgende vergadering. 
*Agendapunt 10: t.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek vraagt de oudergeleding naar de 
vorderingen m.b.t. de vergelijking met scores van eerdere jaren. Dit punt wordt geagendeerd voor de 
volgende vergadering. 
*Agendapunt 12: er wordt gesproken over de noodzaak van een aparte pauzeruimte voor klas 1 en 2. 
Dit blijkt niet echt nodig. De rector zal met de zorgcoördinator bespreken of zij behoefte aan een 
aparte pauzeruimte signaleert . 
 
Actiepunten: 
Het stappenplan (leerling-geleding) is klaar en wordt afgevoerd. 
 
4. Begroting 2020 
De voorliggende begroting wordt doorgenomen met de rector. Er zijn vragen over: 
 

Post Omschrijving Vraag Antwoord 

00046 4 karren met Chromebooks¹ Worden deze nog extra 
aangeschaft? 

Ja 

8300 Studiereizen / werkweken Waarom €20.000 minder? Communicerend vat 
met 

Internationalisering 
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5200 Dotatie groot onderhoud Gelijk ondanks meer gebouwen? In eerste 5 jaar geen 
extra kosten 

5410 Elektriciteit Besparing van €30.000?  Door zonnepanelen en 
Ledverlichting 

441F Publiciteit en reclame Besparing van €10.00? Geen kosten meer 
voor ontwikkeling logo 

442D Leermiddelen² Besparing van €152.000? Minder leerl. en 
bezuinigd 

 
¹ Er wordt gevraagd naar het beleid t.a.v. de eigen devices. De rector legt uit dat het juridisch niet 
verplicht kan worden gesteld maar het wel de voorkeur van de schoolleiding heeft. Fioretti Lisse 
probeert ouders te stimuleren een eigen device aan te schaffen. De schoolleiding houdt de resultaten 
hiervan in de gaten. 
 
² Onder leermiddelen vallen, naast boeken en e.d., ook verplichte excursies. Door overschrijding van 
het budget is het bedrag teruggebracht van € 360,- naar € 300,- per leerling. Omdat er € 316,- wordt 
ontvangen is er nu enige ruimte. Toch is het streven nog efficiënter om te gaan met leermiddelen, 
o.a. door gebruik van VO-Content.  De rector voorziet namelijk stijgende kosten door het beleid van 
uitgeverijen die ‘licentie-kosten’ koppelen aan de prijs van een boek. Een pilotgroep onderzoekt de 
voors-en-tegens van de overstap naar VO-Content. 
 
5. Procedure ontwikkeltijd 
De rector meldt de stand van zaken: de commissie heeft het voorstel (50 minuten-rooster en vanaf 
15.10 uur gepersonaliseerd leren) besproken in de teams. Het blijkt niet haalbaar nog dit schooljaar 
het plan in stemming te brengen. In de PMR zal worden besproken wat de gevolgen hiervan zijn voor 
schooljaar 2020-2021. 
 
6. Vakantieplanning 2020-2021 
De rector vraagt aandacht voor de planning van de vakanties; zij vormen de basis voor het verdere 
rooster. Hierover zijn geen opmerkingen. De verdere invulling van proefwerkweken, vrije dagen en 
studiedagen komt volgende vergadering aan de orde. 
 
7. Nieuws vanuit de leerlingenraad. 
Het stappenplan wordt uitgereikt en staat inmiddels op Instagram. 
De leerlingen melden dat zij, i.v.m. het eindexamen, hun activiteiten t.b.v. de Deelraad gaan 
afbouwen en aan het eind van dit schooljaar gaan stoppen. Eén opvolger is wellicht gevonden, naar 
een tweede wordt nog gezocht. 
Nog vóór hun aftreden zal het Leerling-statuut onder de loep worden genomen. 
 
14. Nieuws vanuit OOP. 
Er is geen nieuws 
 
15. Nieuws vanuit GMR 
De GMR vergadert op 28 januari 2020; er is nu geen nieuws. 
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16. Rondvraag 
Personeelsgeleding:   

Er wordt gevraagd  

- of de samenwerking met Beuk touringcars prijstechnisch verstandig is. De rector zal dit onder 

de aandacht brengen van Tom van Hal. 

- of de planning van de toetsweken is geëvalueerd. Dit blijkt, middels een Forms-enquête, 

gebeurd te zijn bij leerlingen en het VWO-team. Doordat de excursies volgend schooljaar 

weer in mei worden gepland zal de druk op Periode 1 lager zijn. 

- wat de visie van de schoolleiding is op de staking van 30 en 31 januari en het feit dat 

stakende collega’s niet worden doorbetaald. De rector antwoordt dat het standpunt is 

kenbaar gemaakt d.m.v. een mail die alle personeelsleden hebben ontvangen. Verder wijst 

hij op het belang van lidmaatschap van een vakbond die stakers betaalt uit de stakingskas. 

Oudergeleding: 

Er wordt gevraagd  

- naar de verslagen van de contactouder-avonden; op de website staan geen recente notulen. 

De rector zal hiernaar informeren. 

- naar de eerste indruk van de Open Dag. Deze is positief. 

De rector informeert wanneer de Leerlingenraad vergadert met alle jaarlagen. Dit blijkt gepland te 

zijn op woensdag 29 januari. In de week erna zal de leerling-geleding een overleg hebben met de 

rector. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
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