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                                         Verslag vergadering Ouderraad (MR) 

Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum  

d.d. 19-11-2019 

 
Aanwezig: 

 

Annemarie Poel (vz), Frans v.d. Sman (directie), ursula v Rest (team-

leider), Nathalie Bol (verslag) Ijsbrand Eikelenboom (penningmeester), 

Sandra Oskam, Diante Loran, Valerie v Heijzen 

 

Afwezig:   

Agendapunt Wat is er besproken Actie 

 

1. Opening Welkom aan Valerie van heijzen die de vergadering bijwoont en zich zal 

voorstellen en verteld over haar werkzaamheden als zorg coördinator 

binnen de school 

 

 

2. Vaststellen 
agenda en 
mededelingen 

 

Agenda is vastgesteld 

Sandra is namens de ouderraad aanwezig geweest bij de vergadering 

van Dalta. Dit was zeer geslaagd en de (nieuwe) leden zijn erg 

enthousiast. De vier meiden van Dalta zullen worden uitgenodigd om de 

vergadering van de ouderraad bij te wonen in januari. 

 

De schoolgids is goedgekeurd. 

 

 

 

 

Annemarie 

 

 

3. Goedkeuren 

verslag d.d 16-10-

2019 

• De schoolinspectie heeft een terugkoppeling gegeven. Er is een 

sterk en positief team op school.   

• 10-10-2020 Lentiz duurzaamheidsdag 

• Er kiezen steeds minder leerlingen voor het vak Frans. Frans 

geeft aan dat er word nagedacht om te stoppen met het vak 

Frans. Later dit jaar komt dit terug op de agenda. 

• Er word bekeken of er een telefoonhotel komt in de klassen 

•  

 

 

 

Annemarie 

4. Zorg 

coördinator en 

bespreken 

zorgplan  

Sinds januari 2019 is Valerie van Heijzen gestart op school als zorg 

coördinator. Het beleidsplan is aangepast. Doordat de leerlingen 

regelmatig gesprekken voeren met hun coach is het schakelen veel 

sneller naar de juiste personen door hulp van Valerie. Om de drie weken 

is er overleg tussen de afdelings coördinatoren van Mavo en HGL en 

Valerie. Ook heeft zij wekelijks overleg met Ursula van Rest. 

Vanwege de dagelijkse dag start met hun coach vallen er leerlingen op 

die hulp nodig hebben.  

Er is gestart met zeven leerlingen met Move to Learn. Deze leerlingen 

krijgen een 10 wekelijkse cursus waar zij leren om weerbaarder te 

worden zodat zij zich fijner zullen voelen en minder moeite hebben om 

naar school te komen. 

De ouderraad heeft aan Valerie uitgelegd waar zij voor staan en waar zij 

bereikbaar voor zijn. 

 

 

5. Aanvragen van 

ouderbijdrage en 

laatste overzicht 

De noodfonds is afgeschaft sinds begin van dit schooljaar.  

Toch geeft Frans aan dat er veel armoede is in Nederland en ook in het 

Westland en omgeving. Moeilijk blijft toch altijd de vraag….hoe herken je 

armoede bij een leerling thuis. 

Later dit jaar zullen we armoede nogmaals op de agenda zetten. 

 

• De fotobox waarom is gevraagd is toegestemd door de 

ouderraad. 

• Ook gaat de ouderraad akkoord met de sectie geschiedenis om 

met leerlingen van leerjaar 2 en 4 gaan naar kamp Vught te 

gaan in mei vanwege 75 jaar bevrijding. 

• De 3D printer zal twee keer besteld worden. Mocht er onderhoud 

nodig zijn of er gaat iets kapot zal school dit voor hun rekening 

nemen. 

• Boeken voor het vak Engels en voor de bieb 

 

Annemarie 
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6. Discussiepunt 

HGL 5 of 6 jarige 

opleiding – 

rekken en 

strekken 

 Vanuit de ouderraad zijn er vragen over de HGL 5 of 6 jarige opleiding 

• Waarom zitten de leerlingen door elkaar en word er niet naar 

niveau gekeken? 

• Is de communicatie van HGL helder naar de ouders toe? 

• Hoe worden leerlingen gestimuleerd om de beste te zijn? 

• Kun je Havo niveau afsluiten? 

 

Leerlingen die in HGL 1 beginnen gaan voor een 5 jarige opleiding en 

leerlingen die van Mavo 2 naar HGL 3 doorstromen gaan voor de 6 

jarige opleiding. 

Frans geeft aan dat de communicatie misschien beter kan en de directie 

gaat met de punten aan de slag. 

 

 

 

 

7. Data 

vergaderingen 

2019-2020 en 

sluiting 

Dinsdag 21-01-2020 

Woensdag 11-03-2020 (Ben Vrolijk) 

Dinsdag 21-04-2020 (zonder schoolleiding) 

Woensdag 20-05-2020 (Ursula van Rest) 

Donderdag 18-06-2020  

 

 

    

 

 

 


