
NOTULEN  
17 april 2018 

Aanwezigen  

personeelsgeleding:  mw. Van Houwelingen (vz), dhr. Van Dongen, mw. Klein, dhr. Wirix, 

dhr. Vossen, dhr. Braspenning, mw. Van Haaren 

oudergeleding:  mw. Smits, dhr. Van Dijkman, mw. Van Zantwijk, mw. Vos 

leerlinggeleding: -- 

Directie:  dhr. Van Heusden, dhr. Geers, dhr. De Coninck 

Afwezig m.k.: dhr. Hereijgers, Martijn Scholtus, Merel van Zijl, Anke Verhulst, Cas 

Meeuwissen 

 

 

1 OPENING EN MEDEDELINGEN 

- Korte informele vergadering.  

- Kandidaten voor de oudergeleding graag in de gaten houden. 

2 VERSLAG 17 APRIL 2018 

- Verslag wordt meegenomen naar de volgende vergadering. 

3 SCHOOLPLAN 2018-2022 

- Schoolplan is verplicht voor inspectie. Het is een vertaling van strategische naar 

tactische beleidsvoering. 

- 2.2 > leshuizen krijgen andere vorm in de aansturing. Leerlingen blijven in leshuizen, 

aansturing M2-3-4, H2-3, V2-3. Doorlopende leerlijn heeft zo meer aandacht. 

- Leerlingenraden per leshuis of meer gebundeld? Bovenbouw wellicht samen, misschien 

is leshuis 2 en 3 ook samen te voegen. 

- Vragen en/of opmerkingen graag naar de secretaris. 

 

4 LEERLINGENSTATUUT 

- Samen met de leerlingen wordt gewerkt aan een nieuw statuut. De input van de 

leerlingen is daarbij belangrijk. Implementatie is voor schooljaar 2019-2020.  

Graag uiterlijk de eerste keer bespreken in de voorlaatste vergadering van volgend 

schooljaar. 

- B3 > aanpassing Magister, dit zou niet meer leidend zijn. Maakt dit Magister niet 

onbetrouwbaar? Beleidsvoornemen is om meer verantwoordelijkheid bij de leerling te 

leggen. Leerlingen leren nu niet meer om zelf hun zaakjes op orde te hebben, maar 

leunen op een systeem. Plannen als vaardigheid wordt weer aangeleerd. Wellicht is het 

beter om dan geen hw meer in Magister te noteren. 



- M.2.3 > Moet een ziektemelding van een leerling van 18+ extra vermeld worden? Deze 

leerling kan het niet in Magister melden, maar moet bellen. 

- N.4.6 > hoe is de wijziging tot stand gekomen? 

- Volgende vergadering wordt het weer besproken. 

- Vragen en/of opmerkingen graag naar de secretaris. 

5 RONDVRAAG 

- Geen opmerkingen 

6 SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur. 

 


