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                                           Verslag vergadering Ouderraad  

Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum  

d.d. 08-05-2019 

 
Aanwezig: 

 

Annemarie Poel (voorzitter), Frans v.d. Sman (directie), Ursula van Rest 

(team) Linda Poot,  Sandra Oskam, Diante Loran, Nathalie Bol (verslag) 

 

Afwezig:   

Agendapunt Wat is er besproken 

 

Actie 

 

1. Opening Welkom  

2. Vaststellen agenda en 
mededelingen 

Lessentabel:  

Het lijkt alsof er in het 1e leerjaar minder uren zitten dan in de andere 

leerjaren maar dat is niet zo. De uren worden opgebouwd over de 

leerjaren. In het 2e leerjaar zitten de meeste uren. Wettelijk is alles in 

orde. 

Ursula mailt hierover naar Annemarie 

 

Agenda is vastgesteld- 

 

Ursula  

 

 

 

 

3. Goedkeuring verslag 

d.d 13-03-2019 

Het verslag is goedgekeurd. 

 

 

 

4. Ouderbijdrage 

   & Noodfonds 

 

De ouderraad heeft unaniem besloten om het noodfonds definitief af te 

schaffen. Het bedrag van €1643,- komt naar de ouderraad. De 

ouderraad wil het bedrag besteden aan het aanschaffen van een AED. 

Er word uitgezocht wat de kosten hiervan zijn en of er docenten zijn die 

de leerlingen tijdens biologie AED les willen geven. Er is een AED op 

school maar een oefen AED aanschaffen zou hiervoor een mogelijkheid 

zijn.  

 

De ouderbijdrage van €14,- naar €15,- in het nieuwe schooljaar.  

Er zijn geen nieuwe aanvragen van docenten, er zal opnieuw 

gecommuniceerd worden naar de docenten dat er geld beschikbaar is. 

 

5. Pedagogisch 

    klimaat en TTO 

Er is overleg om volgend schooljaar leerjaar twee door elkaar te halen. 

Ouders krijgen hier op tijd bericht over. Er is een vertrouwenspersoon op 

school. Tevens is het een bevoegd Engels docent.  

De ouderraad vind het een idee om de vertrouwenspersoon een keer uit 

te nodigen om een vergadering bij te wonen. 

 

De Mavo is deze periode begonnen aan de Europaweken. Dit past 

binnen het TTO. 

In juni is voor de Mavo leerjaar 3 het Anglia examen. Ursula gaat 

uitzoeken wanneer het HGL Anglia examen heeft. Anglia zal in het 

nieuwe schooljaar verplicht voor alle leerlingen worden. 

 

Ursula 

 

 

 

 

 

 

6. Ouderraad in het 

volgende schooljaar 

vergadering d.d 16-04-

2019 

 

Linda neemt aan het einde van dit schooljaar afscheid van de 

ouderraad. Ijsbrand Eikelenboom zal haar plek als penningmeester 

overnemen. 

 

 

 

7. Formatieplan volgend 

schooljaar 2019-2020 

Er nemen een aantal docenten afscheid eind van het schooljaar. Er zijn 

al sollicitaties gaande waarvan er al een aantal zeer positief zijn. 

 

Data vergaderingen en 

sluiting 

Dinsdag 2 juli (Ursula van Rest) 

Afscheid Linda tijdens een etentje 

Vergaderdata nieuw schooljaar 

 

 

Annemarie 

 

 


