Notulen DMR NHN
Datum/Tijd:

Vergaderlocatie:

30 juni 2020,
19.00 uur tot 20.00.
Digitaal middels Google Hangout

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

Afwezig met bericht: Agnes Schuman (voorzitter, ouder AB)
Inhoud

actie

1. Opening:
Alice opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen
11-06-2020
geen; een aantal stukken komt terug in het overleg van
vandaag.
Notulen hiermee vastgesteld.

actie Janet.

3. Ingekomen mededelingen
Er zijn geen ingekomen mededelingen.
Corona: Remco: Het VCS gaat na de zomer weer volledig
open. Leerlingen moeten geen 1,5m afstand houden tov
elkaar, maar dat zal wel gestimuleerd worden.
Corona: R
 emco: collega’s reageren heel verschillend. Binnen
de directie is besproken dat je werknemers niet kunt
verplichten om zich te laten testen. Je kan ze evt wel
doorverwijzen naar de bedrijfsarts. We blijven het gesprek
aangaan, blijven alert. Collega’s met klachten moeten 24
uur klachtenvrij zijn voor ze weer mogen gaan werken.
4. Schoolondersteuningsplan BdW, VCS
De vorige keer kwam naar voren dat ‘SH’ maar 1x
voorkwam in het SOP BdW. Dit plan is voor zowel intern als
extern. Er komt te weinig in naar voren welke voorzieningen

Marjolein Meinen

wij als school extra bieden voor deze doelgroep. Marjolein
gaat hier na de zomer mee aan de slag.
Het SOP VCS was al goed.
5. Jaarrooster 2020-2021 BdW
Er stond al veel vast en daarom is het voor volgend
schooljaar belangrijk dat er op tijd begonnen wordt met het
opstellen/invullen van het jaarrooster. Dus bijvoorbeeld
tijdens een studiedag in januari kan ook het jaarrooster
bekeken worden. En dan ook overleggen met collega’s/
coördinatoren.
Jaarrooster 2020-2021 VCS
dit was al goed.
Werkverdelingsplan BdW: dit is aangepast door Remco.
Bij de verdeling van de werkdruk-verlagingsmiddelen wordt
meer rekening gehouden met het leerlingenaantal per
groep.
Werkverdelingsplan VCS: dit is nog niet af en zal na de
zomervakantie besproken worden in de DMR.
Werkverdelingsplan AB: dit is 11 juni al besproken.
6. Formatieplan NHN 2020-2021
VCS: Er was een teveel aan formatie. Vooraf aan de
besprekingen was voor niemand duidelijk of het om
vrijwillige of gedwongen inleveren van een (deel van) de
aanstelling ging. Achteraf ging het over vrijwillig afstand
doen.
Op de vraag of de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd
kan worden zegt Remco: ja. De formatie is nog niet
helemaal rond.
7. Nieuwe vergaderdata DMR schooljaar 2020-2021
Rana en Remco maken een opzet, iedereen geeft zijn
voorkeur op. Hieruit komt naar voren: vergaderen op
dinsdag via een hangout en/of donderdag live op school (op
VCS of Meerkoet). Graag afwisselend via een hangout en
live, starten om 19:00u.
Mary: geeft aan dat ze de data op tijd moet weten ivm haar
werkrooster.
De DMR leden letten er ook op dat de data passen bij de
stukken die beoordeeld moeten worden.

8 Rondvraag
Kelly geeft aan dat ze gaat stoppen met de DMR. Ze geeft
aan dat ze te weinig andere ouders spreekt, terwijl je wel
beslissingen neemt die alle ouders aangaan. Daarnaast
vindt ze het teveel gaan over officiële stukken en te weinig
over de onderwijskundige invulling.
We vinden het allemaal erg jammer dat ze stopt. Remco
geeft aan dat er nu verkiezingen moeten komen om een
nieuwe ouder te werven.
We kijken later hoe we afscheid nemen van Kelly.

actie Remco

actie Remco

actie Remco

actie allen

Janet agenderen
actie Janet

Remco: geeft aan dat de DMR ook zelf onderwerpen kan
indienen en bespreken.
Remco: De stukken moeten nog worden getekend en mn de
schoolgids moet voor 1 augustus getekend bij de Inspectie
zijn. Waarschijnlijk mag Alice, als waarnemend voorzitter,
deze taak van Agnes overnemen. Remco zoekt uit of dit
klopt.
Om 20:00 sluit de hangout.

DMR leden:
Agnes Schumann (voorzitter)
Janet Bruin (secretaris)
Carina Boode
Mary Koster
Kelly Roos
Hans van der Horst
Alice van Noppen
Linda Kleijer

actie Remco

