
Notulen vergadering Deelraad Teylingen College Leeuwenhorst Noordwijkerhout

Datum: 23 november 2021
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom.

Aanwezig:
Docenten:
● Thom van Duin
● Janine ter linde
● Wouter van den Brink
● Marianne van Hage
● Bob Wiegerink
● Ain wijting (notulist)

Leerlingen:
● Anne Sofie Bilsen
● Bas Van Egmond

Schoolleiding:
● Cees Slats
● Mark Lokhorst

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

Vooroverleg deelraad
Mededelingen voorzitter, secretaris, directie.

Vaststellen Notulen
Notulen zijn goedgekeurd.
Extra les lichamelijke opvoeding structureel voor jaar 3 en voor de rest nog kijken naar het
aanbod van lo en terugkeer volgend jaar.

1. Schoolverbeterplan Info
Medezeggenschap vraagt of het mogelijk is om dit stuk eerder beschikbaar te stellen.
Directie antwoordt dat dit wel de bedoeling is. De terugkoppeling van de actielijst zal in de
loop van het jaar rond maart plaatsvinden. Wat betreft het communicatieplan: Rogier is bezig
met een plan te schrijven hiervoor. Als alles het toelaat, gaat de schoolleiding hiermee aan
de slag. Directie wil graag de instemming van de mr met dit plan.



2. Formatie Besluit
Medezeggenschap geeft aan wat we met de adviezen van het laatste gesprek moeten. Er
komt nog een overlegmoment. Dit komt later dit jaar terug op de agenda.

3. NPO-tussenevaluatie Info
Medezeggenschap vraagt hoe de tevredenheid van de huiswerkbegeleiding wordt gemeten
bij leerlingen. Er komt een evaluatie bij de leerlingen hierover in het loop van het jaar.
Onderwijsassistenten worden ook geëvalueerd bij het personeel om te kijken hoe zij dit
hebben ervaren. De kennis bij de onderwijsassistent is niet altijd aanwezig voor het
vervangen van een les. Het doel is de lessen zoveel mogelijk doorgang te geven, maar
helaas is het niet altijd op voorhand mogelijk om een vakdocent op de les te zetten.

Wat betreft het digitaliseren wordt benodigde kennis binnen of buiten school ingewonnen.
Gouden weken. De vraag speelt waarom de vakgroepen niet hebben gereageerd. Bij twee
onderdelen is geen reactie gekomen en de andere vakgroepen hebben wel reactie gegeven.

4. Maatwerkklas Advies
Medezeggenschap vraagt wat er wordt gedaan aan de stigmatisering van deze groep
leerlingen. Directie antwoordt dat bij de kts-school in Amsterdam wordt gekeken hoe ze deze
klassen draaien en deze ervaringen worden meegenomen. Er is een plan om dit te
voorkomen net als bij de leerlingen die nu op het leeuwenhorst zitten.

Wat betreft formatie komt de meeste druk te liggen bij de begeleiding van deze leerlingen en
zal de druk bij de docenten niet hoger zijn.

Medezeggenschap geeft aan dat onder de mavo een grote groep leerlingen voorkomt voor
wie extra begeleiding nodig is ,maar er wordt nog niks mee gedaan. De keuze is nu om de
havo/vwo op onze locatie een plek te geven in overleg met het samenwerkingsverband.
Selectie vindt plaats vanuit de samenwerkingsverband. Binnen de stichting is er al wel
gekeken naar andere oplossingen voor symbiant klassen samen met het
samenwerkingsverband en het doel is dat alle leerlingen in de bollenstreek een plek krijgen
op een school in de bollenstreek.

5: (Meerjaren) Begroting Info + Besluit
Dit stuk is nu niet duidelijk voor de mr en de vraag is om dit stuk te verduidelijken.
Medezeggenschap geeft als tip mee om te kijken of er een powerpoint kan worden gegeven
om dit te verduidelijken. Er wordt een moment ingepland om dit samen door te lopen om dit
te verduidelijken. Het is een actiepunt voor de directie om een moment in te plannen samen
met de mr. Stemmen wordt dus even uitgesteld.

5. Google educator Besluit
Medezeggenschap vraagt wat het effect van de toets bij de medewerkers is en hoe dit wordt
gemeten. Het is moeilijk te toetsen maar we willen hiermee bereiken dat alle medewerkers
een basiskennis heeft over het gebruik van de Google software binnen de school. Er wordt
meegenomen dat dit op een later moment wordt geëvalueerd bij het personeel. Eenmaal
behaald hoeft de toets niet nogmaals gedaan te worden om je kennis up to date te houden.



Nieuwe docenten moeten wel de Google cursus gaan doen en daar wordt een plan voor
gemaakt met de digicoach van de locatie.

6. Herkansing HAVO Besluit
Medezeggenschap vraagt hoe de tijd die de docent hierin moet steken nog gecompenseerd
gaat worden. Directie gaat er vanuit dat de docenten hun verantwoordelijkheid nemen voor
de leerlingen en een plan ontwikkelen dat reëel is in het uitvoeren van dit herkansingstraject.
Het doel is dit zoveel mogelijk in de flexlessen op te lossen om de leerlingen voor te
bereiden op de herkansing. Als het niet binnen de bestaande taken van een docent past,
dan moet er gekeken worden om dit te compenseren.
Indien nodig zal hiervoor dan overleg plaatsvinden met de directie. Medezeggenschap zegt
dat het cijfer dat voor de herkansing wordt behaald ter vervanging komt van het jaar cijfer.

7. Nieuws vanuit de Leerlingenraad, OOP en GMR
De leerlingenraad is bezig met de werving van nieuwe leerlingen om de diversiteit te
vergroten binnen de leerlingenraad. De vraag is waarom is er zo vroeg in het schooljaar al
een leerlingenbespreking is. Hier wordt naar gekeken door directie. Het Klimaatplan is nog
niet uitgewerkt. Er wordt naar gekeken of het mogelijk is om oplaadpunten in de
fietsenstalling te plaatsen.

8. Rondvraag
Een thema is de nieuwe coronamaatregelen voor scholen. De regels zijn een dwingend
advies en er wordt bekeken door de directie om met een advies te komen met maatregelen
binnen de school.
Verder moet er een terugkoppeling aan ouders worden gegeven over de strategiedag.
De bijscholing van de mr staat gepland en de informatie wordt zo snel mogelijk gedeeld met
de leden.

Actiepunten:

Actiepunten Toelichting Datum gereed Actiehouder

Enquête Tevredenheid
Medewerkers

Intentie directie is om
dit schooljaar 21-22 af
te nemen Feb:

doorlopend SLA

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

1-11-2021 WTN

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

23-11-2021 SLA



bijv. in Zermelo,
opnemen met decaan

Inzet Linkedin bij werving Onderzoeken
mogelijkheden
Komt plan volgende
vergadering

23-11-2021 SLA

Aanvullen organogram Verplaatsen
conrectoren, kleur
facilitair manager
naam, namen uit
functiebouwwerk, van
iedereen de naam erbij,
positie facilitair
manager

23-11-2021 SLA

Begroting: het is een actiepunt voor
de directie om een moment in te
plannen samen met de mr.

De stemming vindt plaats:

● Formatie: 7 voor, 0 tegen.
● Google: 7 voor, 0 tegen.
● Herkansing havo: 6 voor, 0 tegen, 1 onthouding.


