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1. Opening en welkom
Hans heet aanwezigen welkom.
Bij afwezigheid van Ellen treedt Marion op als notulist.
2.

Notulen 8 december 2009
Opmerkingen: Bij punt 2:Wils: waarom zijn notulen niet naar het
personeel gestuurd terwijl dit in de vergadering (3nov) is afgesproken?
Bij punt 6: Leerlingenstatuut is aangepast (Lisa) en wordt voorgelegd aan
DMR.
Bij punt 7: wordt elke ontruiming geëvalueerd? Ja, er wordt een verslag
van geschreven.(Burm)
Bij punt 8: Wanneer wordt de lekkage van het dak gemaakt? Timp:Het ligt
nu even stil(vorst). Er wordt gekeken wie moet betalen, zodra dat duidelijk
is wordt het gemaakt. Ook is er een probleem met de glazen platen aan het
gebouw: Als hier vocht achter komt gaat het hout rotten, met alle gevolgen
van dien.

3a.

Ingekomen stukken:

- Evaluatie domeinprojecten algemeen.
- Algemeen rapport kwaliteitscholen
- Verantwoording procedure LC/LD
- Repetities (mail Timp)

- Evaluatie domeinprojecten: zowel bij docenten als bij leerlingen als bij
toa’s zijn er veelal negatieve reacties. De projecten zijn ongestructureerd,
er wordt niet veel opgestoken, bij ziekte van docenten ontstaan problemen ,
veel apparatuur is kapot, de druk op toa’s en practicumlokalen is te groot.
De duur van de projecten is te lang, moeilijk in te passen in het huidige
rooster en de leerdoelen zijn van te voren niet duidelijk. De projecten
hebben hun meerwaarde niet opgeleverd ! Er is een proeftijd aangegaan
voor 5 jaar, waarvan er nu 4 zijn verstreken. Er komt nog een evaluatie
met alle docenten. De toa’s waren ook graag hierbij betrokken. Afhankelijk
van de evaluatie van het DMT zal er volgend jaar verder gegaan worden
met de projecten . Wils: DMR heeft instemmingsrecht als het project /
domeinonderwijs ingevoerd wordt. TIM bevestigt dit
- Algemeen rapport kwaliteitscholen(leerling tevredenheid brugklas): we
komen er maar gemiddeld uit, dit terwijl we eigenlijk een bevoorrechte
school zijn.
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Opmerking Maarten: N.a.v. de resultaten van domeinprojecten,
examenresultaten en aansluiting overgang van klas 3 naar 4, zien we een
teruggang in kwaliteit, we zakken af naar een gemiddelde school! Wat is
de visie van de school? Het primaire doel moet toch zijn: leerlingen
afleveren die goed kunnen functioneren in de maatschappij en in het
vervolg onderwijs?! Timp: moet besproken worden in DMT. Er lijkt
vooralsnog geen visie te zijn.
- LC/LD functieverantwoording. Waarom is de verdeling niet openbaar
gemaakt, zodat het als voorbeeld kan fungeren qua functie? Timp: Er
wordt gewacht op akkoord door docenten.
- Repetities: het moet mogelijk zijn voor ouders en leerlingen om repetities
in te zien. In de onderbouw moeten ze mee genomen kunnen worden. In de
bovenbouw hebben de ll het recht op bespreken in een daltonuur of na
schooltijd met evt. ouders.
3b

Mededelingen –
.

4.

Jaarverslagen:

5.

Openstaande punten top 5: stand van zaken:

Volgt.

1)Doorstroming Havo/Vwo in kaart brengen: analyse instrument van SLO
Inmiddels is aangepast:
-manier van toetsen in studiehuis
-voorlichting klas 3
-enquête in klas 3, hier zijn 2 punten
uitgekomen waaraan gewerkt wordt door teamleider. Timp gaat alles op
papier zetten wat er aan gedaan wordt en welke doelstelling ( percentage
doorstromen en percentage slagen)
2)Vervuiling van de school: er moet een werkgroep komen die onderzoekt
hoe het komt dat er zo’n troep ontstaat.
De nieuwe computers worden “hufter proof” en er moet overgaan op
draadloos internet, zodat eigen computers gebruikt kunnen worden.
3) Rookbeleid: is het huidig rookbeleid tevens lange termijn beleid? Timp
gaat dit bespreken in DMT, antwoord volgende vergadering.
4)Geluidsdragers: kan van lijst af. Huidig verbod blijft gehandhaafd.
5)Zie boven.
6

Rondvraag
- Lisa: Waarom is Daltonboekje studiehuis afgeschaft? We betalen er toch
voor? Timp: Bespreek dit met teamleider(Niep) Het is op proef. Voor
bepaalde vakken wordt contacttijd aangepast, waar nodig. Besa gaat
kijken wat mogelijk is binnen rooster. Binnenkort is er meer over bekend.
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-Lisa: Er zijn erg veel gesloten daltonuren in V5, dus weinig keuze. Timp:
DMT gaat met roosterbureau overleggen om dit op te lossen.
-Lisa: Kunnen de roosterwijzigingen ook beneden op de monitor worden
weergegeven? Timp: Is mogelijk in papiervorm.
-Lisa: Er is €15 van de CJP afgehaald zonder dat iemand weet waaraan
het is uitgegeven. Wordt onderzocht.
-Lisa: Het gebeurt tegenwoordig dat leerlingen een toets over mogen doen,
alleen omdat ze in huilen uitbarsten als ze een onvoldoende terug krijgen.
De docent moet daarop aangesproken worden dat dat de bedoeling niet kan
zijn.
-Wesj: Het brengen van ll door ouders is levensgevaarlijk! Kan er een mail
naar ouders uitgaan of op de site gezet worden dat er een stopverbod geldt
rond de school, of via de politie?
7.

Volgende (5e) vergadering: dinsdag 2 maart 2010

8.

Wesj sluit vergadering.
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