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                                         Verslag vergadering Ouderraad (MR)
Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum 

d.d. 16-10-2019

Aanwezig: Annemarie Poel (vz), Frans v.d. Sman (directie), Ben Vrolijk (team-leider), 
Nathalie Bol (verslag) Ijsbrand Eikelenboom (penningmeester), Sandra 
Oskam, Diante Loran

Afwezig:
Agendapunt Wat is er besproken Actie

1. Opening Welkom
2. Vaststellen 
agenda en 
mededelingen

Agenda is vastgesteld

Voordat de PTA/PTO geplaatst en doorgestuurd worden wil de ouderraad 
er graag eerst naar kijken.
MAS stage is niet bij HGL 4, maar staat wel vermeld. Annemarie

3. Goedkeuren 
verslag vorige 
vergadering en 
jaarverslag 
schooljaar 2018-
2019 

Ivm het etentje op 2 juli zijn er geen notulen van de afgelopen 
vergadering.
De ouderraad komt met het idee om het etentje te verzetten naar januari 
zodat er in juni een laatste vergadering is om het schooljaar af te sluiten.
Jaarverslag is goedgekeurd.

4. Goedkeuren 
activiteitenplan 
ouderraad 2019-
2020

Somtoday is geen structureel agendapunt meer. 
Dalton 2.0 heeft een nieuwe naam en gaat verder onder leren op maat 

5. Schoolgids Het concept van de schoolgids staat inmiddels in de mail, graag allemaal 
even nakijken

6. Aanvragen 
ouderbijdrage

Ijsbrand heeft de begroting doorgemaild.
Een aanvraag voor een 3D printer is goedgekeurd. Via Carola wordt de 
printer aangeschaft. Mocht de printer kapot gaan dan zal school de kosten 
vergoeden. Er is een aanvraag vanuit het vak geschiedenis om naar 
Westerbork te gaan.
Er is niks meer vernomen over de leesplek in school.
Examen cadeautasjes voor Mavo 4 krijgen extra inhoud.

7. Resultaten 
centraal examen 
2018-2019

Slagingspercentage cijfers stabiel.
Cijfers NASK1 zijn beter dan het voorgaande jaar. NASK2 cijfers kunnen 
beter.
Vanuit de ouderraad complimenten voor de diploma uitreiking van het 
HGL diploma. Er was nu meer aandacht waardoor het persoonlijker werd.

8. Pedagogisch 
klimaat 

Het nieuwe lesrooster gaat per half uur.
Leerjaar 4 gaat goed en heeft nu ook net als de andere leerjaren een 
coachgesprek. 
Het D uur is vervallen.

9. TTO, 
Somtoday, 
Dalta, nieuwe 
website en WIS 
collect

Dalta heeft 28 oktober een vergadering en de ouderraad is uitgenodigd.
De ouderraad wil Dalta ook een keer vragen een vergadering bij te wonen 
zodat zij een presentatie kunnen geven.

HGL 3 cambridge?

Sandra

Annemarie

10. Data 
vergaderingen 
2019-2020 en 
sluiting

Dinsdag 19-11-2019 (Ursula van Rest)
Dinsdag 21-01-2020
Woensdag 11-03-2020 (Ben Vrolijk)
Dinsdag 21-04-2020 zonder schoolleiding
Woensdag 20-05-2020 (Ursula van Rest)
Woensdag 01-07-2020 (deze datum wordt verzet)

HGL agendapunt


