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AGENDA  
1. (19u35) Welkom, opening (vz) 

  - De voorzitter (HV) opent de vergadering, en gaat meteen over naar agendapunt 2. 
 

2. 90 min Rode Draad Thema: Ondersteuningsstructuur TBL: Dyslexie, opzet/ervaringen 
  Deel A: Dyslexie 
  - Presentatie door Marink van Kessel, startend met video-college over wat dyslexie  
  (https://www.youtube.com/watch?v=943cjLRhzjg, Universiteit van Nederland),   
  presentatie in bijlage. 

  - Het gaat op het TBL over ongeveer 10 % van de leerlingen, grote verschillen in   
  dyslexie gradaties, vaak in combinatie met hoge creativiteit. 
  - Discussie dispensatie/compensatie en over toetsing van spelling/verplichtingen/  
  motiverend toetsingsbeleid. Conclusie: beter nadenken over inzet dispenserende/  
  compenserende maatregelen. Vooruitgang zichtbaar maken. Behoefte aan het helpen  
  van ouders in het vinden van de weg in ondersteuningsvormen die verder gaan dan  
  dispensatie/compensatie. (O.a. hoe kinderen voorbereiden op vervolgopleidingen.) 
  - In de discussie wordt duidelijk dat er vanuit de aanwezige ouders met dyslexie-   
  ervaring veel tijd gestoken wordt in aanvullende begeleiding om hun kinderen met  
  dyslexie op school te laten functioneren. Voor een aanzienlijk deel betreft het   
  begeleiding die eigenlijk van school verwacht zou worden. 
  - Toelichting door Yvette Klerks over huidige werkwijze, beginnend bij brugklas instroom  
  met gediagnosticeerde dyslexie. Doorverwijzing van leerlingen na brugklas hangt af van  
  mentor. Open vraag: wat kunnen wij meer doen? Wat ontbreekt? 
  Voorbeeld: controle op notities door leerling en zelfcontrole  
  - Winst te behalen in begeleiding docententeam. (Corona heeft hierin een rol gespeeld.) 
  - Meer onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van begeleidende maatregelen (i.p.v.  
  dispensatie/compensatie). 
  - Betere toegang na brugklas regelen tot dyslexie-expertise. 
  - Overige bespreekpunten:  
  1) Geen twee toetsen achter elkaar i.v.m. tijdverlenging. 
  2) Inzet van docenten die affiniteit hebben met dyslexie-begeleiding.  
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  Deel B: Ondersteuningsstructuur 
  - Presentatie door Lindy Croonen (zie bijlage) over de invulling van de    
  ondersteuningsstructuur binnen het TBL. Het gaat dus over welke koers het TBL  
  vaart binnen de beschikbare ondersteuningsstructuur van het regionale    
  SamenwerkingsVerband Passend Onderwijs (https://www.swvvo3006.nl/) waarvan  
  het TBL jaarlijks geld en ondersteuning ontvangt. (Niet over de gehele ondersteunings-  
  structuur van SWVO3006.) 
  - Onderste trap van de ondersteuningsstructuur: Reguliere proces: veel ontwikkelingen  
  op het TBL, o.a. versterking mentoraat, begeleiding hoogbegaafdheid, verbreding,  
  maatwerkuren.   
  - Tweede trap van de ondersteuningstructuur: Trajectvoorziening: o.a. huiskamerproject  
  (tegen schooluitval, succesvol, heeft uitstroom naar Voortgezet Speciaal Onderwijs  
  voorkomen), inzet schoolondersteuners.  
  Drukverlaging door inzet van NPO programma. 
  - Ontwikkelambities: Hybride Koersklas, aandachtpunten visitatie Hoogbegaafheid. 
    

3. 5 min Voorstelrondje voor/door aspirant bestuurslid 
  - Schuift door naar volgende vergadering. 

 

4. 5 min. Vaststelling agenda (vz) 
  - Agenda wordt ongewijzigd, maar wel verkort doorgevoerd. 

 

5. 5 min. Notulen vorige vergadering, Actiepunten  
  - Schuift door naar volgende vergadering. 

 

6. 5 min. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken (vz) 
  - Ingekomen mailing van Laurens Veltman (www.digitalawareness.nl) over game   
  verslaving. Hij heeft op onze uitnodiging enkele jaren geleden een thema-avond  
  over dit onderwerp verzorgd. Besloten om dit onderwerp door te schuiven. 
  - Mail van ouder over voorlichting alcohol/drugs. 
  Hierop is indertijd actie genomen door school. Discussie wordt gecombineerd met  
  een mogelijke thema-avond over alcohol en drugs. 
  (Wordt volgende vergadering vervolgd.)  

 

7. 0 min. Mededelingen vanuit schoolleiding (TB) 
  - Schuift door naar volgende vergadering. 

 

8. 5 min. 100 jaar TBL (Voortgang, 5 november 2022 “Titus draait door”, OV-inzet jubileum) 
  - “Titus draait door” van harte aanbevolen voor ouders en leerlingen 
  - OV-inzet jubileum wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 

 

9. 0 min. Losse bespreekpunten vanuit OV achterban  
  - Betrokkenheid docenten bij buitenschoolse activiteiten (schuift door) 
  - Formatief handelen: vorm van formatief toetsen en nakijken (SE) (schuift door) 
  - Aankondiging webinar over STORM (GGZ) 24 november 2022  
  Discussie schuift door naar volgende vergadering. 

 

10. 5 min. Terugkoppeling vanuit DMR/CMR (Indien vergaderingen hebben plaatsgevonden) 
  - DMR TBL vergadering 27 september 2022 (RS) 
  1) Jaarlijkse formele punten vastgesteld, o.a. Programma Toetsen & Afsluitingen en  
  Examenreglement, Overgangsnormen vastgesteld 
  2) Corona-plan vastgesteld met aanbevelingen om duidelijkheid te verschaffen over  
  hybride lessen 
  - CMR Het Hooghuis vergadering 10 oktober 2022 (RS) 
  O.a. jaarplan vastgesteld. 

 

https://www.swvvo3006.nl/
http://www.digitalawareness.nl/
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11. 10 min. Volgende Thema avond 
  - Drugs en alcohol? (Thema, tijdsplanning, werkgroep) 
  - Dyslexie? (Thema, tijdsplanning, werkgroep) 
  Discussie schuift door naar volgende vergadering. 

 

12. 5 min. Planning Rode Draad thema’s (allen) 
  - Vervolgdiscussie over Passend Onderwijs? 
  - Edubadges: stand van zaken en ontwikkelingen? 
  Discussie schuift door naar volgende vergadering. 

 

13. 10 min. Rondvraag 
  - (MR) Wil graag deel blijf nemen, als vertegenwoordiger van TTJ. Welkom! 
  - (ML) Gastlessen Chemie 

 

14. (22u00) Sluiting van de vergadering 
  - De voorzitter (HV) sluit de vergadering. 

 
__________________________________________________________________ 
 

 
Vergaderdata 28-11-2022; 9-1-2023; 12-2-2023; 27-3-2023; 8-05-2023; 19-06-2023 
 

 

Actiepuntenlijst 

Datum-# (houder) AL=allen Status   

20122017-2 (HV/KD) Loopt Bankpas op correcte naam zetten 

21092019-1 (TB/RS) Loopt Achterstand Edubadges wegwerken 

20092021-1 (HV) Loopt Datum ALV plannen 

12092022-1 (TB/RS) Nieuw Bekendheid geven aan Taizé reis 

12092022-2 (TB) Nieuw Vrijheidsgraad boekenlijsten (leesbevordering) 

12092022-3 (AL) Nieuw Welk OV initiatief (of deelname) bij TBL 100 jaar 

12092022-4 (TB) Nieuw 
Stand van zaken formatief toetsen  
(n.a.v. discussie over topo toetsen) 

12092022-5 (TB) Nieuw 
Ervaringen berichtenverkeer via Teams (ipv 
Whatsapp) en herinvoering klassenvertegen-
woordiger voor snelle berichtenwisseling.  

12092022-6 (SB) Nieuw 
Voortgang Seminar Plannen en Organiseren door 
Ferdi Göksin i.s.m. OV TBL.  

31102022-1 (TB) Nieuw Vervolgacties n.a.v. Dyslexie discussie.  

31102022-2 (AL) Nieuw 
Organisatie Thema-avond over Dyslexie  
(I.s.m. met leerlingen met dyslexie).  

31102022-3 (AL) Nieuw 
Organisatie Thema-avond Hoogbegaafdheids 
Programma  

31102022-4 (TB) Nieuw 
GGD gezondheidsmonitor TBL (inclusief Alcohol en 
Drugsgebruik) doorsturen 

31102022-5 (RS/KD) Nieuw Facturen sponsors Eindexamenjaarboek 2021 sturen 

31102022-6 (RS/KD) Nieuw 
Facturen aan TBL voor exemplaren 
Eindexamenjaarboek 2021 sturen 

31102022-7 (HV/KD) Nieuw Facturen aan TBL OV voor jaarlijkse afdracht sturen 

 


