
 
  

 

Notulen DMR NHN 

 

Datum/Tijd:    Donderdag 13 februari 2020,  

                             19.00 uur tot 21.00.  

  

  

Vergaderlocatie: Burgemeester de Wildeschool 

Meerkoet 25 

   1742KM Schagen 

  

 

Inhoud actie 

1. Opening:  

Agnes is afwezig, Alice neemt voorzitterschap op zich. 

Alice heet iedereen welkom. 

 

 

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen 

23-01-2020 

Vanuit de de sollicitatieprocedure voor een nieuwe 

directeur/bestuurder Viertaal:  Er is een unanieme 

voordracht BAC en gehoopte aanstellingsdatum is 1 juni. 

Er komt een Lustrumfeest i.p.v. Viertaal dag. 

Ouders Alkmaar over aanpassing schooltijden: er heeft een 

gesprek plaatsgevonden. Ouders doen verder onderzoek 

onder de andere ouders BdW locatie Alkmaar. 

Morgen (vrijdag 14-2-2020) filmopname van de Tabarek 

Dahhan van haar presentatie ‘pas maar toe’. 

Tussenevaluatie werkverdelingsplan: VCS 25 maart en BdW 

concept aanpassing is verwerkt. 

 

Er worden enkele tekstuele aanpassingen voorgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Kelly (notulist ) 

3. Ingekomen mededelingen 

- Burg. de Wildeschool Zwaag is gestart op de Lage 

Hoek (school in Zwaag). Wordt als vooruitgang 

ervaren omdat nu alle groepen weer samen zitten. 

- Bij de mini-schoolgids die ouders elk jaar krijgen zal 

een informatiekaart worden toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 



 
4.Jaarverslag 

 

Punt wordt aangehouden. 

vraag aan Agnes om voor de volgende vergadering onder de 

MR leden te verspreiden 

 

 

actie Janet 

5.Begroting 2020 

 

De begroting is op instellingsniveau is nog niet 

goedgekeurd. Daarom nu geen begroting DMR. 

Vooruitlopend is de directie wel aan bezig om te kijken waar 

en hoe er mogelijk aan de taakstelling tegemoet kan worden 

gekomen. 

Ambitie blijft om elke medewerker voor 1 mei duidelijkheid 

heeft. 

 

6.Tussenevaluatie Jaarplan 

Format is op Viertaal niveau vastgesteld. 

De 5 onderdelen komen uit het Strategisch InstellingsPlan 

(SIP). 

Discussie binnen de DMR of deze vorm ons helpt bij de taak 

die wij als DMR hebben (zicht houden op ontwikkeling 

jaarplan). 

Besproken worden wat ouders en personeel daadwerkelijk 

merken van de activiteiten die worden beschreven in dit 

plan. 

Bij digitale toetsen, vragen ouders zich af of deze worden 

gebruikt? En bij welke klassen? 

Opmerking blz. 8: leerlingen vragen tussentijds feedback; 

gebeurt dat? Ouders hebben hier nog geen beeld bij. 

De leermaatjes worden door ouders wel gehoord. 

Voor ouders zijn de meeste afkortingen niet leesbaar. 

blz. 25: interactieve ouderavond VCS: hoe ziet dat eruit? Er 

is het vermoeden dat dit met Tas op Tafel gepaard gaat. 

 

Personeel: 

OPP’s aangepast, er zijn nu onderlinge verschillen en er 

worden op inhoud enkele punten gemist. Is wel al opgepakt.  

Vervolgens wordt het stuk meer op hoofdlijnen besproken. 

Opmerkingen:  

Leerlijn voor psycho educatie zoals die op het VCS is ingezet 

zou ook worden doorgezet naar BdW. Dit voornemen is 

afgeblazen. Vraag is hoe verder. In de bovenbouw BdW is 

leerlijn psychoeducatie wel geagendeerd voor een 

bouwoverleg. 

Ouderbetrokkenheid AB is bij de evaluatie niet beschreven. 

Leermaatjes BdW voor personeel wordt nog gemist. 

ouderbetrokkenheid: kijkochtend in de klas en 

koffieochtenden doel beschrijven.  

 

Voorstel van de DMR is om het plan per dienst/school te 

beschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actie Remco 



 
7.Stimuleren ouderbetrokkenheid 

vraag ouder: ouders groep 2 worden gevraagd om op een 

bepaalde datum overdag op school te zijn op relatief korte 

termijn. Is dat de manier om ouders betrokken te laten 

worden? Als het om samen lezen met het kind gaat is dit 

wel passend. Voor ouders kan het helpen als dit ‘s avonds 

wordt georganiseerd. Doel zou mogelijk beter kunnen 

worden beschreven in de uitnodiging. Keuze voor welke dag 

in de week zou soms ook passender voor ouders kunnen. 

Koffieochtend was goed bezocht. Er was in de dagbrief in de 

onderbouw op goede manier aandacht aan besteed. 

Inhoud was ook aantrekkelijk.  

Ouderbetrokkenheid hoort meer bij betrokken zijn op het 

leren en niet per se met aanwezig zijn op bepaalde 

avonden. 

Betrokkenheid op inhoud lijkt succesfactor. 

Laagdrempeligheid helpt. 

 

mail wordt door Kelly aan 

Remco doorgestuurd. 

9. Rondvraag 

Binnen een app van ouders van kinderen met TOS is een 

vraag ontstaan over het organiseren van een groep van 

Spraakzaam (lotgenotengroep). Spraakzaam heeft niet zo’n 

groep in deze regio. 

Linda heeft met een aantal ouders het voornemen om dit in 

deze regio op te zetten. Concrete vraag van Linda: Mag dat 

op locatie Viertaal? Antwoord Remco is ja.  

 

 
 
DMR leden: 

Agnes Schumann (voorzitter) 

Janet Bruin (secretaris) 

Carina Boode 

Mary Koster 

Kelly Roos 

Hans van der Horst 

Alice van Noppen 

Linda Kleijer 

 

 

Vergaderdata DMR 2019/2020:  26-03-2020, 14-05-2020, 04-06-2020, 

18-06-2020. 

 


