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1.Opening vergadering 17.05. 
 

 

 
 

Naar aanleiding van de brief van de sociale partners over 
de extra vergoedingen voor de extra werkzaamheden in 
het schooljaar 2020-2021 ivm de corona maatregelen 
vraagt de deelraad opnieuw aandacht hiervoor. De 
deelraad wil weten waarom niet alle afspraken uitgevoerd 
zijn. 

  
3.  NPO gelden (ter instemming) 
 

 

De deelraad van het Hyperion Lyceum stemt in met de 
inzet van het personeel op het Hyperion Lyceum, maar 
stelt vraagtekens bij het budget wat beschikbaar is gesteld 
voor de school. De directie heeft eenzijdig een bedrag 
gereserveerd voor bovenschoolse activiteiten  

4. Examenreglement ter 
instemming 

 De deelraad stemt in met de wijzigingen die voorgesteld 
zijn. De meeste wijzigingen zijn tekstueel, daarop heeft de 
deelraad ook nog wat wijzigngsvoorstellen. Een 
belangrijke wijziging waarmee de deelraad instemt is het 
opnemen van een herexamen voor het profielwerkstuk. 
Een leerling wordt zo in staat gesteld om het cijfer te 
verbeteren. De leerling houdt echter wel de herkansingen 
voor een schoolexamen. De deelraad vindt wel dat voor 
alle vakken die het combinatiecijfer vormen allemaal een 
herexamen mogelijk moeten maken. Dat is nu het geval bij 
maatschappijleer en het PWS, maar nog niet voor CKV. 

5. PTA Follow up i.v.m. corona 
maatregelen.  
 

 

Op dit moment wordt onderzocht of er n.a.v. Corona voor 
leerjaar 5 en 6  wijzigingen moeten komen in het PTA 
programma voor leerjaar 5 en 6. We spreken af dat de eerder 
geformuleerde uitgangspunten voor wijzigingen voor het PTA 
van toepassing blijven op het komend jaar, zodat de 
schoolleiding beleid kan voeren.  



 De eerste ervaringen met de nieuwe roosteropzet zijn 
positief. Kanttekeningen plaatst de deelraad bij het 
keuzemoment en de bezetting van de keuzeuren. Er is 
veel winst gehaald bij het aantal tussenuren, maar dat is 
niet voor elke leerling gehaald. Bij de betavakken wordt 
door leerlingen veel en goed zelfstandig gewerkt.  
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de opdrachten die 
leerlingen moeten maken.  

7. Verkiezingen ouders en 
leerlingen. 
 

De deelraad benoemt een verkiezingscommissie die de 
verkiezingen van de ouder en leerling zal organiseren 
zodat voor de volgende vergadering de deelraad weer 
compleet is. 

 In de deelraad zijn de cultuurreizen besproken en de 
aanpassing die nodig zijn in verband met de 
coronamaatregelen. De leerlingen van leerjaar 3 kunnen 
helaas niet op survivalkamp in de Ardennen. Leerjaar 1 
heeft nu introductiedagen, maar kampt ook met 
quarantainebeperkingen.  
De school is dit jaar gestart met leefstijl in leerjaar 1 tot en 
met 4. Dit is niet eerder in de deelraad besproken waar dit 
wel had gemoeten. 
De subsidieaanvraag voor het traject op maat project is 
door het samenwerkingsverband goedgekeurd. Deze 
subsidieaanvraag is eerder door de deelraad goedgekeurd. 
Verder   hebben we een subsidie toegekend gekregen 
waardoor we het opmaat Boom traject verder vorm 
kunnen geven.  

9.Rondvraag: 
 
 

In juli is een brief van de directie over reizien naar code 
rood gebieden gestuurd naar de personeelsleden van het 
Hyperion Lyceum. De personeelsgeleding stuurt een brief 
naar de directie waarin zij deze beleidsmaatregel nietig 
verklaart omdat er over deze brief geen 
medezeggenschap heeft plaatsgevonden en de inhoud 
verstrekkende gevolgen kan hebben.  
De verwachting is dat na 25 september de 
coronamaatregelen worden verruimd en dat de 
mondkapjes en de 1,5 meter afstand zullen worden 
losgelaten. 

19.12 uur Einde vergadering  

Data deelraadvergadering week Tijdstip Overleg Locatie 

maandag 17 januari 2022   17.00 tot 19.00 uur  Deelraad Hyperion Lyceum 

dinsdag 1 maart 2022   17.00 tot 19.00 uur  Deelraad Hyperion Lyceum 

woensdag 20 april 2022   17.00 tot 19.00 uur  Deelraad Hyperion Lyceum 

donderdag 2 juni 2022   17.00 tot 19.00 uur  Deelraad Hyperion Lyceum 

donderdag 7 juli 2022   17.00 tot 19.00 uur  Deelraad Hyperion Lyceum 



 


