Verslag vergadering Ouderraad (MR)
Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum
d.d. 16-05-2018
Aanwezig:

Afwezig:
Agendapunt
1. Opening

2. Vaststellen
agenda en
mededelingen

Annemarie Poel (vz), Frans v.d. Sman (directie), Ursula van Rest (teamleider), Jacqueline Simonis (vice vooorzitter), Linda Poot, Nathalie Bol,
Erwin Remeeus, Sandra Oskam (kennismaking nieuwe lid OR) Lisette
Helderman (verslag)
Wat is er besproken

Actie

Welkom
Speciaal welkom voor Sandra Oskam, zij komt kennis maken na haar
aanmelding als nieuw lid OR
Agenda is vastgesteld
Mededelingen:
*Hoewel er eerst nog wel sprake was van een nog te organiseren
alternatief voor de kolderdag heeft D@lta niets meer georganiseerd
naast het Gala dat door school georganiseerd is.
a)Gala is goed bevallen. Mocht het volgend jaar weer bij De Watertuin
plaatsvinden zou het wel leuker zijn als er meer ruimte gemaakt kon
worden voor de aankomst met aparte vervoermiddelen, nu was de
ruimte te krap.
b)nav het visitatierapport HGL zijn de volgende verbeterpunten tot stand
gekomen:
*de accountmanager die de stages in haar pakket heeft gaat fulltime
voor HGL aan het werk en zal meer betrokken worden
*ouders meer betrekken bij school door het geven van presentaties,
voorzien in stageplaatsen die binnen profiel HGL passen
MAVO visitatie rapport volgt zsm
c) bezetting OR diploma uitreiking:
4 HGL>Annemarie en Lisette
5 HGL>Annemarie en Lisette
MAVO>Nathalie, Linda, Erwin, Annemarie en Sandra?
Lisette neemt contact op met Annette/Ursula over petit fours HGL

Lisette

Tijdens de lessen neemt het mobiele telefoongebruik onder leerlingen
toe. Er wordt onderzocht of er behoefte is aan maatregelen en zo ja,
welke.
OR geeft aan dat leerlingen ook op Ipad en laptop online kunnen,
kunnen dus appen enz, …is dit dan helemaal uit te bannen?

3. Goedkeuren
verslag vorige
vergadering

*D2.0> extra informatie avond heeft plaatsgevonden, volgens ouders
goede informatie verstrekt
*gaat schoolreis naar Efteling door of wordt het wat anders…dichterbij
zoals voorgesteld was? Waarschijnlijk iets anders, update volgt..
*
Het verslag d.d.17-01-2018 wordt goedgekeurd.

4. Dalton 2.0

Nogmaals hebben enkele leden van de OR een dagdeel meegekeken bij
Dalton 2.0 en zijn daar zeer enthousiast over.

5. Ouderraad
bezetting 20182019

Helaas heeft Erwin aangegeven na dit jaar te stoppen, mocht Sandra na
vanavond besluiten toe te treden zal er dus nog minimaal naar één
kandidaat gezocht moeten worden.
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Ursula

Nathalie neemt taak secretaris dan over van Lisette
Bij navraag blijkt er op de laatste oproep in de nieuwsbrief geen enkele
reactie van ouders binnen gekomen te zijn via mail.
Voorstel is om tijdens info avond voor ouders van nieuwe leerlingen als
Ouderraad een praatje te houden om zo ouders alvast kennis te laten
maken met de OR en gelijk aan te geven dat we nog op zoek zijn naar
een ouder die serieus wil meedenken en beslissen in bestuurlijke zaken.
Tevens zal er een folder worden uitgereikt > overleg hiervoor met Femke
6. Formatieplan
2018-2019

Er vertrekken 6 docenten, vacatures zijn geplaatst en er zijn er zelfs al
ingevuld, waar onder biologie en aardrijkskunde

7. Lessentabel

De vragen mbt de lessentabel doorgenomen, stages worden aangepast.

8. Voorstel
schoolkosten

*Bij HGL 5 en 6 staat geen kluishuur ingevuld
*Anglia kosten opbouwen in 3 jaar ipv éénmalig in 3e jaar
*6HGL bestaat volgend jaar nog niet dus niet vermelden in de
schoolgids
*5HGL>keuzedelen zijn vaste kosten
*Big Challenge 2e leerjaar>kosten zijn nu 2x door OR betaald, mochten
kosten structureel zijn dan betaald OR volgend jaar niet meer en zullen
de kosten in de schoolkosten opgenomen moeten worden € 5 per LL
*in examenkosten valt ook huur De Brug
Noodfonds - er is een voorstel om het noodfonds te laten vervallen en
de ouderbijdrage met € 1 te verhogen. De verhoogde ouderbijdrage
wordt dan door penningmeester gesplitst in pot noodfonds en pot
ouderbijdrage wat inhoudt dat pot ouderbijdrage minder is dan vorige
jaren maar dat zou niet moeten uitmaken daar er altijd een grote reserve
is.
Voorstel wordt nader bekeken> beslissen voor 1 juli
Laatste vergadering van dit schooljaar ( 27-6) wordt gehouden tijdens
etentje, uitnodiging volgt.

9. Financiën OR

10. Sluiting
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Annemarie

Ursula

OR
penningmeester

