Deelraad

Hyperion Lyceum

Hierbij het jaarverslag 2019-2020 van de Deelraad van het Hyperion Lyceum.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
1. Samenstelling Deelraad
2. Vergaderdata
3. Onderwerpen
4. Corona
1.Samenstelling GMR VOvA:
De GMR deelraad van het VOvA was als volgt samengesteld:
Namens de ouders: Tamara van Altena en Marjan van der Meer
Namens de leerlingen: Casper van Beusekom en Igor Nienhaus.
Namens het personeel: Herbert van de Voort; Dennis Goedbloed; Ans Wesselink en Machiel
Vegting.
Het DB van de deelraad werd gevormd door Ans Wesselink (secretaris) en Machiel Vegting
(voorzitter)
2. Vergaderdata.
De GMR heeft in het 2019-2020 6 keer een overleg vergadering met de rector gevoerd.
Vanwege de corona crisis heeft de deelraad een aantal keren ad hoc overleg gevoerd over
de maatregelen die op school genomen moesten worden voor de aanpassingen in het PTA.
Dat overleg was zeer constructief en de schoolleiding en de deelraad hebben hier samen
goed constructief overleg gevoerd. Machiel is als voorzitter van de deelraad lid geworden
van het Corona overleg team. Op het Hyperion Lyceum. Daarnaast heeft de
personeelsgeleding nog een wekelijks overleg moment gehad.
3 Onderwerpen
De deelraad heeft het examenreglement 2019-2020 besproken en daarmee ingestemd. De
deelraad heeft op een aantal punten opmerkingen gemaakt en deze zijn verwerkt in de
definitieve versie. De deelraad vindt het een positieve ontwikkeling dat de twee
reglementen met betrekking tot het examen zijn samengevoegd tot één examenreglement.
Nieuw zijn dit jaar de 6 dagen die de docenten voor de ontwikkeling van hun vak kunnen
gebruiken. De leerlingen hebben daartoe geen les, maar dat wil niet zeggen dat leerlingen
vrij zijn. De leerlingen kunnen op deze zelfstudiedagen zelf aan de slag met hun schoolwerk.
Een ander onderwerp van gesprek is de aanpak lesuitval. De lesuitval is (door diverse
oorzaken) het vorig jaar groot geweest . Dat heeft geleid tot nieuwe afspraken met het
team over invullen van uitgevallen lessen. Verder worden de verzuimgesprekken door de
teamleiders op een andere manier ingevuld.

De deelraad heeft een meerdere malen over het schoolplan besproken. Regelmatig is het
tijdpad aan de orde geweest. Verder is de invloed van de leerlingen uit de leerlingarena’s
besproken. De leerlingen hebben een aantal punten ingebracht die meegenomen worden in
het schoolplan.
Ook dit jaar is er een ronde van de functiemix voor docenten geweest. De deelraad heeft
geparticipeerd in de sollicitatiecommissie LC/LD.
Een ander punt waarover enige discussie is geweest is de nieuwe begrotingssystematiek
die binnen het VOvA geldt. Het budget van een school wordt voor een kalenderjaar
vastgesteld. Nieuw in de systematiek is dat er niet langer in formatie wordt begroot, maar
in geld. Dat geeft de school meer vrijheid. De deelraad heeft een overleg gehad met de
controller en directie van het VOvA over de nieuwe systematiek. Naar aanleiding hiervan
heeft de deelraad en de rector een extra overleg gehad met de directie omdat naar het
inzicht van de deelraad en de rector de systematiek niet helemaal klopt. Zo wordt er geen
rekening gehouden met de verschillen tussen de scholen.
Ook de ontwikkeling van het nieuwe rooster is een punt wat in de deelraad besproken is.
Een punt van zorg vanuit de deelraad is de om hoe leerlingen goed te begeleiden bij het
maken van de keuzes. De ideeën voor een nieuw roosteropzet krijgt in de deelraad veel
steun om deze verder uit te werken.
Dit schooljaar heeft een groep docenten de overgangsnormen onderzocht en daarvoor een
voorstel gemaakt. Het voorstel is na enige discussie door de deelraad goedgekeurd.
De deelraad heeft niet ingestemd met het voorstel van de schoolleiding om de een aparte
klas voor het Gymnasium te vormen. Hoewel de voordelen voor de organisatie en de
profilering van de school door de deelraad onderkend worden wegen de nadelen als
interactie tussen atheneum en gymnasium leerlingen en de betaalbaarheid op de langere
termijn hier naar het oordeel van de deelraad niet tegen op.
De deelraad heeft ook instemming verleend op het formatieplan.
Elke drie jaar is er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Op verzoek van de deelraad
is deze nu ook met de deelraad gedeeld. Deze wordt in het schooljaar 2020-2021
besproken.
Op de Vrijwillige Ouder Bijdrage heeft de deelraad haar akkoord gegeven.
Het zelfde geldt voor de verdeling van de convenantsgelden. Het is mooi dat er op het
Hyperion Lyceum zoveel goede ideeën zijn om het onderwijs te verbeteren.
Corona
Een belangrijk punt in dit schooljaar is de Corona Crisis geweest. Het Hyperion Lyceum heeft
direct een crisisteam gevormd waarin Machiel als voorzitter van de deelraad aan
deelgenomen heeft. De lijn tussen de deelraad en de school zijn daardoor steeds kort
geweest. We hebben zeer regelmatig (online) overleg gevoerd over diverse onderwerpen.
Er zijn aanpassingen gekomen op de herkansingsregeling voor het zesde leerjaar en ook in
het programma van leerjaar 5 zijn veranderingen geweest. Op verzoek van de deelraad
heeft de schoolleiding uitgangspunten vastgelegd waaraan de veranderingen moeten
voldoen. Deze uitgangspunten zijn door de deelraad goedgekeurd. Verder heeft de leerling
geleding van de deelraad een verzoek ingediend voor een extra herkansing aan het begin
van het schooljaar 2020-2021. Dit verzoek is door de schoolleiding goedgekeurd. Ook zijn er
aanpassingen gemaakt voor de overgangsnormen. Leerlingen krijgen meer feedback over
hoe ze werken en hoe de leerlingen ervoor staan met betrekking tot hun overgang. De
deelraad heeft waardering voor de manier waarop de schoolleiding in deze moeilijke tijd de
ouders, leerlingen en personeel heeft geïnformeerd.

