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Activiteitenplan 2020-2021 
 

In het activiteitenplan geeft de deelraad van het Hyperion Lyceum aan op welke 

gebieden de deelraad actief is. Het activiteitenplan wordt besproken met de SL. 

 

1. Visie en werkterrein. 
De deelraad van het Hyperion Lyceum wil graag een kritische volger zijn van het beleid van de school. 

De deelraad is immers het enige overlegorgaan binnen de school waar ouders, leerlingen, 

medewerkers en schoolleiding structureel met elkaar overleggen. Met kritisch bedoeld de deelraad 

dat vanuit verschillende gezichtspunten beleidsstukken bekeken worden en dat daardoor de 

deelraad bijdraagt aan een verbetering van de beleidsstukken. De deelraad streeft ernaar om een 

goede verstandhouding te hebben met de rector van het Hyperion Lyceum. We willen graag samen 

optrekken.  Daarvoor zijn er regelmatig gepland overlegvergaderingen en heeft de voorzitter ook 

regelmatig contact met de rector. De voorzitter van de deelraad neemt deel aan het 

voorzittersoverleg van de deelraden binnen het VOvA.  

2. Prioriteiten en onderwerpen. 
De deelraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die zij belangrijk vindt. 

Met als basis het schoolplan wordt een jaarplan opgesteld voor de hele school. Dit jaarplan is leidend 

voor het de eigenactiviteiten en de daarbij benodigde voorzieningen.  

Verder zijn er gedurende het schooljaar een aantal te verwachten beleidsstukken die in de 

jaarkalender (zie verderop) van de deelraad staan. Deze worden besproken in de 

overlegvergaderingen van de deelraad met de rector.  

De deelraad kan duidelijker zichtbaar worden in de school. Daarvoor kunnen de bestaande 

communicatiekanalen (nieuwsbrief, weekmemo, publicatieborden, website) beter benut worden. 

De overlegvergaderingen van de deelraad met de rector vinden zesmaal per jaar plaats. De 

personeelsgeleding heeft wekelijks overleg.  

3. Wat is nodig? 
De faciliteiten van de deelraad zijn opgenomen in het medezeggenschapstatuut van het VOvA. De 

GMR organiseert scholingen voor de leden van de deelraad. De deelraad heeft een abonnement op 

ondersteuning van een bond. De deelraad heeft een dagelijks bestuur wat bestaat uit een voorzitter 

en een secretaris. De voorzitter stelt na overleg met de rector de agenda voor de overlegvergadering 

op.  



Het Hyperion Lyceum heeft diverse communicatie mogelijkheden. Deze kunnen door de deelraad 

worden benut.  

Faciliteiten:  

De personeelsgeleding heeft jaarlijks 100 uur in zijn taakplaatje  

Dit is als volgt gespecificeerd:  

- Wekelijks overleg PMR inclusief voorbereiding en comm. 40 x 1,00 uur = 40 uur 

- 6 x DR vergadering x (2 uur + 3 uur voorbereiding) = 30 uur 

- 2 x Benen op Tafel met de personeelsgeleding x 1 uur = 2 uur 

- 2 x ‘GMR’ evt. met directie 3 uur = 6 uur 

- MR-scholing 2 x 4 uur = 8 uur 

- Ad hoc overleg 14 uur 

Totaal: 100 uur per personeelslid. Daarnaast geldt voor de voorzitter en de secretaris dat zij 

hier bovenop voor 50 uur worden gefaciliteerd.    

De ouders kunnen een vacatievergoeding krijgen zoals die in het medezeggenschapsstatuut is 

opgenomen. 

 

4.Planning vergaderonderwerpen Deelraad 2020-2021 
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Onderwijstijd   OG&LG 16 september 2020 

Lessentabel 2021-2022    DR 20 april 2021 

VOB    OG 20 april 2021 

Schoolgids    MR 24 juni 2021 

Jaarplanning 2020-2021    MR 24 juni 2021 

Taakbeleid     PMR 17 februari 2021 

Formatie (inzet) 
schooljaar 2021-2022 

✓ X   X PMR  
OG/LG 

20 april 2021 

Begroting (deel) en 
schoolbudget 

   MR 11 januari 2021 

Examenreglement    MR 24 juni 2021 

SOP    MR 17 februari 2021 

Scholingsplan    X PMR 
OG/LG 

20 april 2021 

Schoolplan (4 jarig)    MR 2023 

Schooljaarplan   MR 24 juni 2021 

     

     

     

 


