Verslag deelraad
Datum : 12 maart 2019
Plaats
: Lerarenkamer BNC
Tijd
: 17:30
Aanwezig : Wilma van Splunder, Jaap Tol, Louise Zeeman, Sandra Spätgens, Merlijn Derksen,
Ymke-Fleur Derksen, Monique Julio, Barbara Niemantsverdriet-Visscher (verslag),
Raymond Weygertse
Cc
:
Kenmerk : 190312-MR-006

1. Opening
Wilma opent de vergadering om 17:38

2. Mededelingen deelraad
Wilma geeft aan een korte voorbespreking over een aantal agendapunten te willen houden en dat de
agenda in een ietwat gewijzigde volgorde aan de orde zal komen.
Barbara laat weten nog niet alle reacties ontvangen te hebben over:
• Aanvullingen achteraf op het deelraadverslag in verband met voortschrijdend inzicht. Dit
wordt goedgekeurd mits duidelijk vermeld.
• Introductie website leden deelraad Afgesproken wordt dat uiterlijk vrijdag 15 maart
iedereen zijn introductie bij Barbara inlevert.

3. Mededelingen bevoegd gezag
•
•
•

Raymond meldt dat de urenregistratie langzaam maar gestaag vordert en dat de verwachting
is dat dit binnen twee weken is afgerond.
HAVO bovenbouw is ook in het vizier bij ZAAM. Raymond volgt de ontwikkelingen in de RPO
op de voet en laat weten of en wanneer er weer actie nodig is.
Er komt een discussie op gang over de werkweken. Raymond geeft de knelpunten aan
(financiële druk ouders, werkdruk leerkrachten, realisatie i.c.m. nieuwe regelingen CAO zijn
een uitdaging, milieuaspecten). Deelraad meent dat de werkweken wel een USP (Unique
Selling Point) voor het BNC zijn, maar dat er zeker aandachtspunten zijn (nut opdrachten,
goed alternatief programma achterblijvers, alternatieve bestemmingen). Een aantal jaar
geleden is er een enquête onder de ouders gehouden. Goed moment om dezelfde enquête
nog een keer te houden en naar aanleiding hiervan conclusies over de toekomstige
werkweken te trekken. Raymond zal de enquête naar de deelraad sturen.

4. Notulen
•
•
•
•
•
•

Luchtkwaliteit: er komen 6 meetpunten vóór de meivakantie
Veiligheidsplan: Raymond maakt het vóór 1 april af
Inhalen toetsen: opgelost
Schoolkrant: niet uit beeld maar heeft lagere prioriteit
Ouderparticipatie: op agenda OR
Werkgroep AVG: ZAAM heeft een Adviseur Informatiebeveiliging & Privacy aangesteld, die
dit op zal gaan pakken. In april zal de werkgroep AVG weer bij elkaar komen.
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•

•
•

Met betrekking tot de taken toedeling (bijlage 2a) heeft de deelraad een aantal vragen aan
Raymond:
o wat is de stand van zaken t.o.v. het takenboek;
o worden uren geboekt op taakcodes om zo het rendement te bepalen?
o wat vindt Raymond wat we moeten meenemen naar volgend jaar?
Afgesproken wordt dat Raymond hier op terugkomt.
Urenvergoeding: Raymond is niet akkoord met verslag. 3HAVO was voorheen een kleine klas.
Leverde korting op qua uren. Nu zijn de klassen groter, krijgen we dan meer uren? Nee.
Mediation: taak wordt van Sandra naar Vanessa verschoven.

Verslag wordt verder goedgekeurd en zal alsnog worden gedistribueerd.

5. Terugkoppeling diverse geledingen
Leerlingenraad
Feedback leerlingenraad wordt als zeer waardevol ervaren. Op 19 maart is er een nieuwe
vergadering. Toelichting schuift door naar 16 april.

Ouderraad
Vergadering is volgende week. Terugkoppeling schuift dus door naar 16 april.

GMR
Volgende vergadering is 16 april. Terugkoppeling schuift dus door.

6. Jaarplanning deelraad
Schuift door naar 16 april.

7. Vervanging Ymke-Fleur
De volgende acties worden afgesproken:
• i.v.m. continuïteit vindt werving uitsluitend in de klassen 1 en 2 plaats;
• in de week van 18 maart wordt dit besproken in de leerlingenraad;
• daarna gaat Ymke-Fleur bij de 1e en 2e klassen langs tijdens het mentoruur;
• belangstellenden kunnen zich aanmelden via deelraad@bnc.nu
• bij meerdere aanmeldingen wordt er om een motivatie verzocht en vinden er verkiezingen
plaats.

8. Communicatie achterban
Schuift door naar 16 april

9. Onderwijsontwikkeling
Ongoing

10 Formatie
Functiemixplan wordt door Raymond naar deelraad gestuurd.

11 Nieuwe CAO: ontwikkeltijd
De werkgroep stelt voor om 1,5 uur (na rato) op een vast moment in de week te reserveren voor
ontwikkeltijd. Dit voorstel zal naar het team gestuurd worden met het verzoek om hier binnen 1
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week op te reageren. Indien er geen reactie wordt gegeven, gaat de deelraad er vanuit dat het team
akkoord gaat met het voorstel.
Raymond geeft aan dat het eerste jaar nog niet wordt ingezet op synergie zodat alle docenten
kennismaken met ontwikkeltijd. Daarnaast geeft hij aan dat er 2x per jaar geëvalueerd wordt.
werkgroep.

12 Verlofaanvraag
De deelraad legt het volgende voorstel bij Raymond neer:
• er dient een mogelijkheid te bestaan om tegelijkertijd verlof op te nemen;
• dit is mede afhankelijk van de duur van de periode;
• aanvraag voor verlof langer dan een week dient minimaal 6 weken van tevoren worden
ingediend, indien mogelijk eerder;
• kort verlof (dus tot 1 week) korter van tevoren
• er wordt een formulier ontwikkeld voor de aanvraag;
• uiterlijk één week na de aanvraag wordt er uitsluitsel gegeven.
Raymond geeft aan naar het voorstel te zullen kijken en hierop terug te komen.

13 Ingekomen stukken
Huiswerkbegeleiding
Er zit schot in de zaak: wordt vervolgd.

Lesrooster 30 minuten > 45 minuten
De deelraad deelt de zorg met betrekking tot de organisatorische en inhoudelijke invulling van de 30
minuten. De personeelsgeleding van de deelraad herkent overigens niet dat leerlingen meer
spelletjes zouden zitten spelen tijdens KWT dan tijdens de 45 minuten. De leden van de deelraad
vragen Raymond hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. Besloten wordt om in de week van 1 april
de enquête te houden en uiterlijk 16 april de uitkomst te evalueren.

14 Lessentabel 2019-2020
Een discussie naar aanleiding van het ingekomen stuk komt op gang.
• Raymond geeft aan dat met “45 minuten” ook als “klokuren” kan worden gelezen;
• Leerjaar 3 wordt niet expliciet vermeld omdat dit ongewijzigd is en begeleid wordt door
mentor;
• Raymond zegt toe het programma van techniek op te vragen en dit samen met de
kerndoelen voor dit vak aan de deelraad te sturen;
• Sectie Duits heeft moeite met de verandering van 2 naar 2,5 uur omdat de huidige methode
op 2 uur is geënt. Raymond geeft aan Duits als keuzevak in de 3e (3T) aan te willen bieden en
2 uur per week in de 2e;
• De deelraad geeft aan niet akkoord te zijn met het uitsluiten van Frans en Duits als keuzevak
tegelijkertijd. Raymond geeft aan dat het roostertechnisch mogelijk is om deze beide vakken
te kiezen;
• Deelraad geeft als suggestie de werktitel “Alcohol & Drugs” uit te breiden met Social Media
gebruik & verslaving;
• Economie wordt sectorvak;
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Deelraad zal uiterlijk vrijdag 15 maart de feedback op het document in het algemeen en
levensbeschouwing in het bijzonder naar Raymond sturen. Het aangepaste voorstel komt terug op
de agenda van 16 april a.s.

15 Vakantieregeling 2019-2020
Raymond laat weten dat 2019/2020 een superkort schooljaar wordt. Hierdoor (én door de planning
van de examens) bedraagt de meivakantie “slechts” 1,5 week i.p.v. 2.
NB: nadere bestudering van het document leert dat de meivakantie niet alleen drie dagen eerder
eindigt dan normaal, maar ook 2 dagen eerder begint, namelijk op donderdag 23 april. Dat hebben
we over het hoofd gezien. De vakantie duurt derhalve 13 i.p.v. 14 dagen.

16 Tussenevaluatie secties
Raymond heeft de tussenevaluaties van de diverse secties nog niet allemaal ontvangen, maar
verwacht deze uiterlijk deze week compleet te hebben. Zodra dit het geval is, zal hij de conclusies
delen met de Deelraad.

17 Rondvraag
Monique vraagt hoe het met de bijscholing van de docenten op ICT gebied staat. Raymond geeft aan
dat er momenteel een nieuw docentenprofiel wordt geschreven waar dit aspect ook naar voren
komt.
Raymond verzoekt de personeelsgeleding van de deelraad kritisch naar de benodigde uren voor de
deelraad te kijken. Het aantal uur staat nu op 300 maar kan worden aangepast indien noodzakelijk.

18 Sluiting
Wilma sluit de vergadering om 20:21 uur.
Volgende vergadering 16 april om 19:00 uur
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