Notulen DMR NHN
Datum/Tijd:

Vergaderlocatie:

11 juni 2020,
19.00 uur tot 20.00
Digitaal middels Google Hangout

Aanwezig: Agnes Schuman (voorzitter, ouder AB) Remco Niemeijer (regiodirecteur),
Carina Boode (personeelslid BdW), Janet Bruin (personeelslid BdW), Kelly Roos (ouder
BdW), Hans van der Horst (personeelslid AB) , Alice van Noppen (waarnemend
voorzitter, personeelslid VCS), Linda Kleijer (ouder VCS) en Mary Koster (notulist, ouder
BdW).

Afwezig met bericht:
Inhoud

actie

1. Opening:
Agnes opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen
25-04-2020
geen
Notulen hiermee vastgesteld.

actie Janet.

3. Ingekomen mededelingen
-

Linda; data onderaan de notulen en agenda kloppen
niet. Deze waren van het afgelopen jaar en worden
nu niet meer vermeld.

actie Janet (secr.)

4. Meerjaren scholingsplan 2020-2024 regio NHN
Er is een gedeeld document waarin de DMR leden hun
vragen hebben verzameld. Voor deze vergadering zijn er
vragen beantwoord en ook zijn er vragen blijven staan.
Remco zegt toe dat in een volgende versie er zal worden
aangegeven wat nieuw is en welke tekst is overgenomen uit
vorige versie(s).
Er zal voortaan per school/dienst een plan worden
opgesteld, in samenhang met jaarplan, SOP en jaarplan
Viertaal.
Voor het punt ‘doorlopende leerlijn psycho educatie’ zal door
Remco een werkgroep opgericht worden om binnen de beide
scholen en de AB te zien wat er aan afstemming kan worden
gedaan. Leden; Marjolein Meinen (BdW), Alice van Noppen
(VCS) en Hans van der Horst (AB)
Remco geeft uitleg over inzet persoonlijke studiedagen;
deze worden door het personeelslid zelf, in afstemming met
teamleider, ingevuld. Daar is ook een budget voor. Als
meerdere personeelsleden een gelijke scholingswens
hebben kan dit gebundeld worden.

actie Remco
actie Remco

actie Remco

Scholingsplan wordt goedgekeurd.
5. Schoolondersteuningsplan BdW, VCS
Er zijn geen antwoorden gekomen op de zorgen die de MR
in de vorige vergadering heeft uitgesproken.
Stukken worden aangehouden.
6. Jaarrooster 2020-2021 BdW, VCS
De vragen die er nog waren zijn deels beantwoord.
Er is discussie over inzet gele week rond de herfstvakantie
op de BdW. Janet zal in overleg met haar achterban dit met
teamleider BdW tot besluit komen.
De MR keurt jaarrooster goed als op dit laatste punt eruit
wordt gekomen.
7. Evaluatie Jaarplan 2019-2020:
Remco zegt toe dat in een volgende versie dit per afdeling
wordt uitgewerkt en in kleuren duidelijk zal worden gemaakt
wat behaald is en wat niet.

actie Janet

actie Remco

8. jaarplan 2020-2021
Er zijn kritische vragen over de inzet van de I-coach. Er is
nu geen duidelijke doelen opgesteld. Dit wordt aangepast.
Voor de AB geldt dat dit jaarplan meer door het team gaat
worden opgesteld, zal door de regio-voorzitters worden
geagendeerd.
Voor het VCS zijn er kritische opmerkingen over de
professionele cultuur, meer behoefte aan het spreken van
dezelfde taal, bijv. in de OPP’s. De OPP’s vragen sowieso om
verdere ontwikkeling; hoe leesbaar is het en hoe krijgen de
positieve aspecten van de leerlingen meer aandacht.
Remco zal dit punt met teamleider VCS opnemen.
De ouders merken op dat de OPP’s voor hen niet echt
leesbaar zijn.
9. Werkverdelingsplan
BdW; is niet intern besproken, vooral de zinnen over het
overnemen van de groep door duo vraagt om aanscherping,
Remco zal een voorstel doen
AB: de ambassadeurs prof. cultuur gaan voor het komend
jaar hiermee aan de slag
VCS: omdat het formatieplan nog niet compleet is, is er nu
nog geen jaarrooster.
Met inachtneming van de hierboven staande toezegging
worden de stukken goedgekeurd.
10. Schoolgidsen BdW en VCS
De toelaatbaarheid naar de volgende school geeft in de
formulering zoals het in de gids staat onduidelijkheid.
Remco zal in overleg met teamleider AB de zinnen anders
formuleren.
Nieuwe methode Engels en Wiskunde kan worden genoemd.
Stukken worden goedgekeurd.

actie Remco

actie Remco

actie Remco

actie Remco

11. Formatieplan
Remco licht toe waarom deze nog niet op de agenda DMR
staat; de taakstelling die de regio NHN heeft (vanuit
begroting/formatieplan Viertaal) is nog niet rond,
gesprekken met individuele personeelsleden lopen nog.
8 Rondvraag
- Remco geeft update ‘Coronaplan’.
- Carina vraagt of er een terugkoppeling kan komen
hoe het de uitgestroomde leerlingen vergaat. Dit zal
door Hans iom betrokken worden opgepakt.
- Volgende vergadering wordt weer via google meet
gepland om 1900 op 30-6-2020
DMR leden:
Agnes Schumann (voorzitter)
Janet Bruin (secretaris)
Carina Boode
Mary Koster
Kelly Roos
Hans van der Horst
Alice van Noppen
Linda Kleijer

actie Hans
actie Janet

