
 

 

 
Notulen vergadering Deelraad Rijnwoude   
19-06-2018 Aanvang 16:30 uur 
 
 
1. Opening 
 

Aanwezig: Tim, Femke, ATu, TKi, FVe, Joyce (ouder, vrzt) en MBy (verslag) 
Afwezig: Lucas (is na een uur wel aangesloten) en Patricia (ouder) 

 
2. Vaststelling agenda 
 

Agenda aangepast: Punt 5 is opgesplitst in punt 5 en 6, waardoor GMR een los onderdeel 
is van deze bespreking. Daarnaast zijn 7F: bespreking enquête leerlingenraad, 7G: 
overgangsrichtlijnen en 7H: planning vergaderingen deelraad 18-19 zijn op verzoek van 
Misjel toegevoegd. 

 
3. Verslag vorige vergadering  
 

Geen opmerkingen. 
 

4. Actiepunten 
 

De enquête over coachstructuur is gemaakt en verstuurd door de leerlingenraad in 
samenwerking met Misjel. Meer hierover in agendapunt 7F. 
 
Naamsbekendheid van de leerlingenraad via het schooljournaal is nog niet in werking 
gesteld. Deze actie werd voor dit schooljaar belangrijk gevonden. Femke en Thakoer 
hebben de bewuste keuze gemaakt om dit pas begin volgend jaar op te pakken. In 
samenwerking met de nieuwe 3havo kan hierover een item in het eerste schooljournaal 
van het schooljaar worden gemaakt. (Actie: Femke + Thakoer) 
 
Ook contact met deelraden van andere scholen is nog niet tot stand gekomen. De 
leerlingenraad gaat in overleg met meneer Hol om dit op te pakken. Tevens zijn de 
contactgegevens van Eva Leenheer gedeeld via de mail. 
(Actie: leerlingenraad) 
 
Inmiddels is Eva Leenheer geslaagd. Misjel gaat de gegevens van de nieuwe voorzitter 
delen met de leerlingenraad, zodra bekend. (Actie: Misjel) 
 
Het overleg met de ourderklankbord betreffende de aanwezigheid van deelraad/ 
ouderklankbord bij openhuis heeft nog niet plaats gevonden. (Actie: Joyce) 
 
Vacatiegelden zijn geregeld en worden aan het einde van deze vergadering uitgedeeld. 



 

 

 
Enquete opstellen omtrent pestgedrag welke in medio november zal worden uitgevoerd. 
(Actie: Leerlingenraad en Misjel) 
 

5. Mededelingen/ingekomen stukken 
 
Alle ingekomen stukken worden besproken in punt 7 van deze vergadering. 
 

6. GMR 
 

Misjel heeft op maandag 18 juni weer zitting genomen bij de GMR vergadering. Hier is 
het CvB onverwachts niet aanwezig geweest. In de vergadering is hier de onvrede over 
geuit en het CvB zal aansluiten bij eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. 
 
Er is wel over de bestuurlijke samenwerking met het Ashram gesproken. Er is duidelijk 
gemaakt dat de GMR enkel adviesrecht heeft, terwijl het idee leefde dat er hier sprake was 
van instemmingsrecht. Inmiddels is de keuze gemaakt om de bestuurlijke samenwerking 
aan te gaan; binnen twee jaar zou dit rond moeten zijn. 
 
Op dit moment is ons CvB op verhuurbasis al in de functie van het CvB voor het Ashram 
college. Dit is voor hen de eerste stap tot de uiteindelijke situatie.  
 

7. Onderwerpen Rijnwoude 
 

- A) Jaarplan 18/19 (instemmingsrecht) 
 
Ingestemd. 

 
- B) Besteding ouderbijdrage 18/19 (instemmingsrecht) 

 
Ingestemd. 
 

- C) Professioneel statuut 2018 (informatief) 
 

Geen opmerkingen. 
 

- D) Lessentabel 18/19 (instemmingsrecht) 
 

André heeft zijn excuses aangeboden voor het verlate delen van deze lessentabel. Het 
had eigenlijk al eerder een deelraad vergadering moeten passeren. 
 
Anneloes licht de veranderingen tov afgelopen schooljaar toe.  
 
Ingestemd. 
 

- E) Jaarrooster 18/19 (instemmingsrecht organisatiedagen) 
 

Opvallende keuze voor organisatiedagen. Daarbij komt ook dat er dit keer geen sprake 
is van een dag waarop de docenten zelf niet aanwezig hoeven te zijn. Anneloes gaat 
om verklaring vragen bij André. (Actie: Anneloes) 



 

 

 
- F) Bespreking enquête leerlingenraad 

 
Misjel heeft geholpen met het opstellen van de enquête. Dit onderzoek blijft echter 
eigendom van de leerlingenraad. Misjel presenteert na toestemming van de 
leerlingenraad de opzet van de enquête en de resultaten.  
 
Met de leerlingenraad is afgesproken dat de resultaten niet in deze notulen worden 
opgenomen. Wel zal Misjel voor een overzichtelijk document met resultaten zorgen. 
Deze zal hij delen met de leerlingenraad, waarna de leerlingenraad deze zal gaan delen 
met de werkgroep coachgroepen. De leerlingenraad gaat hierbij vragen naar de reactie 
van deze werkgroep. Wat gaat de werkgroep met deze feedback doen? En wat zal er 
volgend jaar sowieso al veranderen? (Actie: Leerlingenraad en Misjel) 
 
Anneloes geeft aan dat het erg interessant is om een dergelijk onderzoek volgend jaar 
opnieuw uit te voeren. 
 

- G) Overgangsrichtlijnen 
 

Verwijzing 1 wordt gebruikt bij B-K/T, maar niet bij T/HAVO. Ook hier wordt toch 
gebruik gemaakt van halve tekortpunten?  
 
Daarnaast is dit document niet overzichtelijk genoeg. Leerlingen, ouders en coaches 
moeten deze overgangsrichtlijnen foutloos kunnen gebruiken. Binnen de deelraad is de 
interpretatie al meermaals discutabel. Dit kan beter. (Actie: Misjel) 
 

- H) Planning vergaderingen deelraad 18/19 
 

Woensdag 31 oktober 15:30 
Woensdag 16 januari 15:30 
Woensdag 13 maart 15:30 
Woensdag 12 juni 15:30 
 
Deze momenten vallen bewust steeds een week voor de belangrijke GMR 
vergaderingen. Op deze manier kan de input vanuit de deelraad door Misjel beter 
meegenomen worden naar de vergadering van de GMR. 

 
8. Rondvraag  
 

Thakoer stelt dat een betere voorbereiding vanuit de leerlingen gewenst is. Leerlingen 
beloven verbetering voor het volgende schooljaar. 
 
Misjel wenst meer openheid richting het docententeam. Deze notulen staan al jaren op het 
intranet, maar worden niet gelezen. Zijn voorstel is om de notulen vanaf heden te delen 
via de informatiemail over de maandagmiddag. Deelraad stemt in. 
  

9. Sluiting 
 

Joyce sluit de vergadering om 18:15. 
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 31 oktober 15:30. 


