Notulen DMR NHN
Datum/Tijd:

Maandag 25 mei 2020,
19.00 uur tot 20.00.

Vergaderlocatie: Digitaal middels Google Hangout
Aanwezig: Remco (deels vanwege problemen met verbinding), Carina, Janet,
Kelly, Hans , Alice (waarnemend voorzitter), Linda en Mary (notulist).
Afwezig met bericht: Agnes
Inhoud

actie

1. Opening:
Agnes is afwezig, Alice neemt voorzitterschap op zich.
Alice heet iedereen welkom.
2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen 13-022020
Jaarverslag is nog niet gemaakt, punt schuift naar
volgende vergadering.
Notulen hiermee vastgesteld.
3. Ingekomen mededelingen
-

-

-

Directie is afgelopen tijd vooral met omgaan Corona
geweest.
Stand van zaken:
Bdw is gestart met lesgeven, dit gaat goed, er is rust en
iedere groep heeft apart pauze. Enkele leerlingen (67%) gaan niet naar school ivm angst van de corona,
deze krijgen digitaal thuisonderwijs. Er zijn geen
medewerkers ziek geworden ivm corona, 1 medewerker
heeft verschijnselen gehad, 2 maal getest: negatief.
De logopedisten starten 26-5 op de bdw weer, andere
locaties waren ze 25/5 gestart.
Noodopvang in de vakantie was goed gegaan, Was wel
belasting personeel, daarom er is voor gekozen om
maandag en dinsdag pas te starten met onderwijs aan de
leerlingen. Het welzijn van het personeel heeft
aandacht.
Op 2 juni start VCS gefaseerd op, het vervoer is een
issue, leerlingen moeten mondkapje op in trein. De

actie Agnes
actie Janet.

-

-

-

-

school houdt vooralsnog reguliere tijden aan, overleg
met Regius en Clusius geweest, deze laatste gaat met
aangepaste tijden werken. Aantal lln. VCS dat met trein
reist is gering
Ambulante dienst is nog terughoudend nog ivm de
strikte regels voor de begeleiding van de leerlingen. In
afstemming met de school en de urgentie van de
ondersteuning worden passende oplossingen gezocht.
Alle leerlingen van groep 8 hebben een plekje gevonden
op voortgezet onderwijs.
Er wordt ook rekening gehouden met een tweede golf of
langdurige aanpassing onderwijs.
Dus nog beter verdiepen in het digitaal lesgeven, over
hoe het beter kan. Wat gaat goed en wat gaat niet
goed,wat kan beter.
Op vraag Kelly, over je kind naar school
brengen/ophalen en het opgaan van het schoolplein
geeft Remco aan dat op de parkeerplaats uit je auto
komen om je kind te halen wel kan, maar niet naar
binnen toe.
Remco: 6 medewerkers weten op dit moment nog niet
waar ze aan toe zijn volgend schooljaar wat betreft hun
arbeidscontract. Er worden nog gesprekken gevoerd.

5. Meerjaren scholingsplan 2020-2024 regio NHN

actie Remco

Er is een gedeeld document waarin de DMR leden hun vragen
hebben verzameld. Voor deze vergadering heeft teamleider
VCS de vragen beantwoord die het plan VCS betreffen. Dit is
niet gebeurd door teamleiders BdW waardoor er vragen open
zijn blijven staan.
Carina mist de doorgaande lijn van het borgen van het
onderdeel ‘Met woorden in de weer’.
Carina vraagt over de normjaartaak, mbt het persoonlijk in te
vullen uren en de uren die school gezamenlijk kan invullen.
Hans geeft uitleg hierover (bij afwezigheid Remco).
Kelly heeft de vraag over de ouderbetrokkenheid,wat en
wanneer wordt er geborgd. Dit geldt pas voor 2021-2022.
Remco wordt gevraagd te zorgen dat de vragen in dit gedeelde
document beantwoord worden.
6. Schoolondersteuningsplan BdW, VCS
Ook hiervoor zijn er in hetzelfde gedeelde document vragen
gesteld, die deels zijn beantwoord.
De MR maakt zich vooral zorgen over beschrijving doelgroep
waar de groep SH en de kinderen met pragmatische
taalproblematiek erg beperkt aandacht krijgen.

actie Remco

Voorstel om het stuk aan te houden tot hier een antwoord
op komt wordt unaniem bevestigd.
7. Jaarrooster 2020-2021 BdW, VCS

actie Remco

Janet en Carina hebben vragen over jaar rooster. Deze worden
doorverwezen naar Remco. Vragen staan in genoemde
gedeelde document met verzoek aan Remco om deze van
antwoorden te voorzien.

8 Rondvraag

-

Janet stelt voor om in de toekomst via Google meet te
blijven vergaderen,scheelt hoop tijd. Leden gaan
akkoord.
- Hans vraagt om het formatieplan van de regio op DMR
op de agenda te plaatsen
- Linda ziet graag dat er een scholing komt voor de dmr,
wat is de rol en speerpunten van de dmr. Janet geeft
uitleg dat er jaarlijks een avond/dag is maar afgelopen
jaar niet. Afspraak om dit als agendapunt te noteren.
- mededeling Alice: Aanstaande vrijdag is er een afspraak
met leerling VCS; er wordt een film gemaakt over
omgaan SH. Er zijn dan 2 ambassadeurs, een SH en een
TOS.
- Janet vraagt aan Remco voor de volgende vergadering
of hij de stukken wil toeleveren.
Volgende vergadering wordt weer via google meet gepland om
1900.

actie Janet/ Remco

actie Janet

actie Janet

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, 18-062020.

