Jaarverslag MR Goois Lyceum 2020-2021
De MR is dit schooljaar 6 keer bijeengekomen op de volgende data:
15 september
3 november
19 januari
23 maart
13 april
21 juni

- MR 242
- MR 243
- MR 244
- MR 245
- MR 246
- MR 247

In de MR hadden de volgende personen zitting:
Namens de leerlingen: Julia Bartelink, Benjamin Blokhuis (voorzitter), Jamie Hooijschuur
Namens de ouders: Marco Jansen, Amanda Kruijsen (voorzitter), Jeroen Voogd
Namens het personeel: Peter Houwink, Bas de Koning, Marijke Kwint, Marcella Nak
(secretaris), Jorien de Nigtere, Ingrid Petri (voorzitter)
Onderwijs
We zijn gestart met 9 brugklassen: 3 reguliere brugklassen, 2 kunstklassen, 2
technasiumklassen en 2 gymnasiumklassen.
Het leerlingaantal is gegroeid naar 1274 leerlingen.
Ook dit schooljaar hebben we weer te maken met Corona en zijn vanaf 16 december 2020 de
scholen weer gesloten. Vanaf 1 maart 2021 gingen de scholen weer gedeeltelijk open en vanaf
31 mei 2021 weer volledig.
Personeel
Er is een stabiel personeelsbestand. We starten het schooljaar zonder vacatures, maar wel
met 23 nieuwe collega’s, waaronder de nieuwe afdelingsleider leerjaar 3&4 vwo. Voor leerjaar
1 is nog geen nieuwe afdelingsleider gevonden maar deze rol wordt vervuld door de teamleider
leerjaar 1 samen met de teamondersteuner leerjaar 1. In maart wordt de vacature opnieuw
uitgezet. Ook zijn er via Randstad meerdere collega’s aangenomen om, in verband met
Corona, de looproutes, de 1,5 meter en de mondkapjes te waarborgen. Het ziekteverzuim blijft
gedurende het schooljaar gelukkig stabiel en laag. Wel krijgen we te maken met één langdurig
zieke collega en zwangerschapsverlof van drie collega’s die gelukkig allen steeds weer goed
vervangen konden worden.
Schoolplan 2020-2024
Gebouw en verbouwingen
Ook dit schooljaar is er geïnvesteerd in het onderhoud van ons gebouw door allerlei (soms
achterstallig) onderhoud uit te voeren. We gaan dit schooljaar beginnen met de bouw van 2
nieuwe lokalen onder de LO-zalen en de roosterkamer is uitgebouwd en heeft een raam naar
buiten gekregen. Er zijn grote tenten op het schoolplein gekomen zodat de leerlingen in deze
Corona tijd in de pauzes naar buiten kunnen.
ICT
Inmiddels hebben alle leerlingen een chromebook en worden er toetsen afgenomen via
Examnet. Tijdens de sluiting van de school zijn de toetsen online afgenomen. Hiervoor is een
ondersteuningsteam van een aantal docenten in het leven geroepen. Dankzij dit
ondersteuningsteam is het online afnemen zeer goed verlopen.
Open Dag, informatieavond en aanmeldingen leerjaar 1
Vanwege Corona konden de Open Dag en de informatieavond niet live doorgaan. Ouders en
leerlingen konden onze Open Dag dit jaar online bezoeken. Er is keihard gewerkt om het Goois
Lyceum zo goed mogelijk te presenteren door middel van filmpjes, presentaties en live vragen

stellen aan onze collega’s. We hadden ook nu weer een hele goede aanmelding en kunnen
volgend schooljaar starten met 10 brugklassen.
Personeelsraad
De personeelsraad heeft een actief jaar achter de rug. Zij vertegenwoordigen alle
medewerkers (zowel OP als OOP) en stellen zich positief kritisch op. De personeelsraad
vergadert iedere week met elkaar en één keer in de drie weken met de directie.
De aandachtsgebieden van de personeelsraad zijn: taakbeleid, werkdruk, mentoraat,
personeel, nieuwe afdelingsleider leerjaar 1, financiën, NPO gelden.
Daarnaast is er veel aandacht gegaan naar de corona gerelateerde zaken.
Ouderraad
De ouderraad heeft een actief jaar achter de rug. Zij vertegenwoordigen de ouders van de
leerlingen en stellen zich positief kritisch op. Een team van de OR heeft gekeken naar de
efficiëntie van de OR-vergaderingen. Er is een nieuwe voorzitter van de OR gekomen. Voor
de werving van nieuwe leden wil de OR meer diversiteit: ouders uit verschillende
beroepsgroepen. Besproken onderwerpen: waarom is een OR nodig, wat is het takenpakket,
wat is het belang van het spreken met de directie, Corona, Open Dag, de OR wil zichtbaarder
worden in communicatie naar en met de ouders, samengaan Vitus mavo en het Willem de
Zwijger, driejarige brugklas, drugsgebruik.
Leerlingraad
De leerlingraad heeft een actief jaar achter de rug. Zij vertegenwoordigen de leerlingen en
stellen zich positief kritisch op. Aan het einde van het schooljaar wordt afscheid genomen van
Benjamin Blokhuis (voorzitter) Zijn opvolger is Jamie Hooijschuur.
Financiën
Financieel staat de school er goed voor. De personele kosten zijn wel hoger als gevolg van de
salarisafspraken. In de afschrijvingen zijn de te plaatsen zonnepanelen meegenomen. We
krijgen voor deze zonnepanelen een subsidie van de provincie Noord-Holland.
De structurele financiële verplichtingen moeten wel in de gaten gehouden worden. De reserves
moeten ook op niveau blijven. Het weerstandsvermogen is momenteel groter dan nodig is. De
actualisatie van de begroting is goedgekeurd door de MR.
Plannen/wensen
schoolplan 2020-2024; met aandacht voor werkdruk docenten en nieuwe plannen
voor organiseren van ons onderwijs uitkristalliseren in OWG’s.
gymnasiumafdeling beter profileren ook in de bovenbouw
blijvend de werkdruk bewaken
handhaven van een stabiele financiële situatie
Genomen besluiten en uitgevoerde acties
actualisatie jaarplan en begroting 2020-2021 zijn aangenomen
de bevorderingsprocedure voor 2020-2021 is aangenomen
jaarplan en begroting 2021-2022 zijn aangenomen
er is ingestemd met de ouderbijdrage voor 2021-2022

November 2021, Marcella Nak (secretaris)

