
 
Notulen vergadering Deelraad Rijnwoude   

26-09-2017 Aanvang  15:30 uur 

 

 

1. Opening 

 

Aanwezig: Tim, Lucas, ATu, FVe, TKi, Patricia, Joyce (vrzt) en MBy (not) 

Afwezig: - 

 

2. Vaststelling agenda 

 

Punt G wordt toegevoegd. 

 

3. Verslag vorige vergadering  

 

Notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen/ingekomen stukken  

 

Geen mededelingen. 

 

5. GMR  

 

Op 12 september 2017 heeft een GMR vergadering plaats gevonden. In eerste instantie is 

er gesproken over een mogelijke samenwerking tussen het Ashram SCOPE. Er wordt en 

onderzoek gestart, maar de GMR heeft enigszins sceptisch gereageerd. Goede vragen voor 

het onderzoek zijn toegevoegd. 

 

Actie- en besluitenlijst is besproken. Misjel heeft zo nodig verduidelijking verschaft. 

 

6. Onderwerpen Rijnwoude 

 

- A) Leerlingenraad 

 

Een eerste bijeenkomst is geweest en een agenda voor 10 oktober is gevormd. Meneer 

Hol begeleidt de volgende leerlingen: Tim Hoogerbrug, Daisy Hoogendoorn, Faylien 

Boere, Femke de Vos, Nick Wahlen en Joyce van der Velden. 

 

- B) Berekening onderwijstijd ter kennisgeving 16-17/17-18 

 

Kennis van genomen. 

 



- C) Besteding ouderbijdrage  

 

Voor de bijdrage van het coachuitje is 10 euro per leerling gereserveerd. Dit jaar wordt 

deze gebruikt bij een uitje met de coachgroepjes, maar wellicht is het leuker om dit 

bedrag volgend jaar weer te reserveren voor een uitje met de klas. Voor de 

groepsbinding in een klas is dit wenselijk. 

 

Idee: volgend jaar dit bedrag weer voor de klassenuitjes gebruiken?  

 

Voor dit jaar kan er gekeken worden of er nog een bedrag overblijft vanuit het budget, 

om daarvan alsnog een deel van een klassenuitje te kunnen financieren. Actie: ATu. 

 

- D) Terugblik cursus/takenverdeling aankomend jaar 

 

Bewustzijn van de taken is door de cursus aangescherpt. Als het goed is heeft iedere 

deelnemer een certificaat ontvangen via de mail. 

 

Rolverdeling binnen de MR blijft overeenkomend met afgelopen schooljaar. Joyce de 

voorzitter en Misjel de notulist. Daarnaast neemt Misjel namens het personeel en 

nemen Joyce/Patricia in roulatie namens de oudergeleding plaats in de GMR. 

 

- E) Protocol medicijnverstrekking (ter instemming) 

 

Ingestemd. 

 

- F) Samenwerking Ashram 

 

Reeds gesproken in punt 5. 

 

- G) Taakbeleid OOP 

 

Op dit moment krijgen docenten een vergoeding in tijd voor het begeleiden van 

coachleerlingen. Daarentegen krijgen OOP’ers hier geen beloning voor. Gelijke 

monniken, gelijke kappen. Volgens de deelraad zou het logisch zijn als deze taak ook 

voor OOP’ers in tijd vergoed zou worden. 

 

Daarnaast nemen onze OOP’ers veel taken op zich (coach, b-uren, counseling ed), die 

ook door OP’ers worden uitgevoerd. Daarentegen ligt de salariëring ver uit elkaar. Het 

zou goed zijn om dit eens in beeld te brengen, waardoor taken en salaris meer op 

elkaar aansluiten.  

 

Tot aan de herfstvakantie houdt in ieder geval Thakoer zijn uren bij. Zo worden alle 

verschillende taken op papier gezet. Met behulp van dit document gaat Joyce een 

gesprek met André aan. Actie: OOP (in ieder geval Thakoer) en Joyce. 

 

 

 

 

 



7. Rondvraag  

 

Het functioneren van de coaches wordt besproken. Op dit moment is de start met vallen en 

opstaan. Er zijn docenten die bijna net zoveel coachleerlingen begeleiden als dat een klas 

leerlingen telt. Daarmee worden de voordelen volledig te niet gedaan. Een coach op zo’n 

grote groep kan niet de persoonlijke aandacht geven, die wel gepland was. Daarbij heeft 

deze coach ook nog eens leerlingen uit alle leerjaren, waardoor de taken alleen maar 

minder overzichtelijk worden.  

 

Ook de klassenbinding onder het regie van de mentor wordt gemist door de leerlingen. Er 

wordt niet binnen iedere coachgroep een juiste verbindingen tussen de verschillende 

leerlagen gecreëerd.  

 

Twee coaches per klas is wellicht een veel productievere indeling. Wordt hiervoor, ten 

behoeve van de aanpak in het volgende schooljaar, een goede evaluatie ingepland? 

 

Tot slot wordt genoemd dat de drempel voor de leerlingen richting de leerjaar 

coördinatoren is veel hoger dan richting de oude vertrouwde mentor. 

 

Ook in de leerlingenraad is het goed om te analyseren hoe de rol van de coach wordt 

ervaren bij de leerlingen. Een enquête kort voor de kerstvakantie is een goede optie.  

Actie: Tim. 

  

8. Sluiting 

 

Joyce sluit de vergadering om 17:00. 

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 12 december 15:30. 

 

 

 


