JAARVERSLAG DEELRAAD CHRISTELIJK LYCEUM TE APELDOORN
2020-2021
Inleiding
In het schooljaar 2020-2021 hebben wij weer constructieve gesprekken gevoerd
met de rector/schoolleiding en konden we over veel zaken een positief besluit
nemen. Naast de reguliere onderwerpen zoals examenreglement, begroting en
formatie zijn er dit jaar mede door corona ook gesprekken gevoerd over de
besteding van de gelden en de aanpak van de maatregelen die op school
doorgevoerd moesten worden en de gevolgen daarvan voor personeel en leerlingen.
Daarnaast is er dit jaar een start gemaakt met NPO. De gesprekken hierover zullen
volgend jaar voortgezet worden. In mei is het nieuwe statuut en reglement voor de
MR vastgelegd op VOG niveau en is de DR officieel weer MR.
Samenstelling
Ouders: Gijs Hensen, Robert van Kessel, Jacqueline de Ridder.
Leerlingen: Richard van de Berg, Stan Dijkstra
Personeel: Virginie Burger (voorzitter), Anouk Jones (secretaris), Lindsay van der
Veen, Marten Woudsma, Marcel Niessink, Adem Karagan
In februari 2022 eindigt de zittingstermijn van Anouk, Lindsay en Marten. Voor die
plaats(en) zullen verkiezingen gehouden worden. Richard vertrekt dit jaar en er zijn
al verkiezingen gehouden waardoor er volgend jaar naast Stan twee nieuwe
leerlingen in de MR komen.
Aantal vergaderingen
De DR kwam 6 keer online bijeen. Daarnaast heeft de PDR regelmatig overleg
gevoerd met de directie en personeelsleden. Dit jaar was er geen WMS congres
i.v.m. corona. Ook de bijeenkomsten op VOG niveau zijn niet doorgegaan.
Adviezen
I.

II.

Advies overgangsnormen: Volgend schooljaar als schaduwprogramma laten
lopen en de resultaten goed analyseren. Maak duidelijke kaders voor het
onderzoek en presenteer de resultaten/plannen uiterlijk begin september
2022 om het mogelijk in schooljaar 2022-2023 als standaard programma te
kunnen draaien.
Advies NPO: Ga door en probeer alles wat erin staat te realiseren binnen de
financiële mogelijkheden. Haal eruit wat erin zit.

III.

IV.

Het advies voor het voorstel verlengde brugperiode Route>Havo is als volgt.
Wij raden aan om van te voren de criteria te bepalen om zo objectief
mogelijk te blijven. Daarnaast adviseren wij om een groep havo/mavo2 en
een groep mavo/havo2 te maken waarbij er bij de tweede groep meer nadruk
op de mavo ligt. Havo/mavo2 zou dan voor de vermoedelijke havo
leerlingen zijn en mavo/havo2 voor de vermoedelijke mavo leerlingen. Naast
de kansen die de leerlingen door dit voorstel zullen krijgen, hechten we ook
belang aan het welbevinden van de meer mavo leerlingen en de mogelijkheid
voor hen om goed te kunnen scoren op hun eigen niveau in hun eigen klas.
Advies begroting: Positief, mits er meer duidelijkheid komt over de extra
servicekosten van €80.000,-. Daarnaast ook meer transparantie over de
kosten.

Besluiten
Instemming:
I.

II.
III.
IV.
V.

Het formatieplan is goedgekeurd op de organisatiestructuur als onderdeel
van artikel 22f en 22i. De rest is nog in afwachting van het definitieve
formatieplan.
De extra herkansing voor tp1 t/m tp3 zonder tp4
Het voorstel om ITTL af te schaffen
Examenreglement cohort 2020-2021
PTA

Instemming met kanttekening:
I.

II.

Formatie: Huidige versie (22/6/21) is goedgekeurd mits er geen fte af zal
gaan/geruild zal worden voor extra lessen. Mochten er andere veranderingen
zijn dan alleen een extra klas erbij, dan het plan weer bij de MR aanbieden
ter instemming. Definitieve versie ter goedkeuring in september 2021
vergadering.
De leerlingvrije organisatiedagen 2021-2022 zijn in principe goedgekeurd,
maar wij horen graag of de datum van 24 februari nog verschoven wordt.

