
 
  

 
Notulen DMR NHN 

 

Datum/Tijd:  15 september 2020,  

                             20:00 uur tot 21:00.  

  

  

Vergaderlocatie: Digitaal middels Google Hangout 

 

Aanwezig: Hans van der Horst (waarnemend voorzitter, personeelslid AB), Remco 

Niemeijer (regiodirecteur), Carina Boode (notulist, personeelslid BdW), Janet Bruin 

(secretaris, personeelslid BdW), Mary Koster (ouder BdW, iets later), Cor de Graaf 

(personeelslid VCS). 

 

Afwezig met bericht: Linda Kleijer (ouder VCS) 

 

Inhoud Actie 

1. Opening:  

 Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

 

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen 

30-06-2020 

WerkVerdelingsPlan VCS 2020-2021 is nog niet vastgesteld. 

Dit verschuift naar de volgende keer. 

In de MR wordt bekeken welke rechten en plichten zij 

hebben, welke stukken zij moeten bekijken. Wat moet op 

MR en wat op DMR niveau bekeken worden. Hans en Cor 

kunnen ons hier later over informeren. 

 

 

Agendapunt volgend overleg 

 

 

Hans, Cor 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

Remco: kan er vanuit de DMR een stukje komen, na een 

DMR-vergadering, wat die week in de memo gezet kan 

worden. Zo wordt het personeel geïnformeerd over de 

onderwerpen. 

Dat zou ook aan de ouders, AB en VCS gestuurd kunnen 

worden. Iig de agendapunten kunnen genoemd worden, of 

misschien ook inhoudelijke info. Er kan later ook een 

verwijzing komen naar de notulen op de website.  

Janet neemt dit op zich, nadat zij het door iemand heeft 

laten checken. Dit moet naar Danny (memo), Iris en Klaas 

 

 

 

Actie Janet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
gestuurd worden. De notulen worden door Janet naar Rana 

gestuurd, na goedkeuring. Rana plaatst ze op de website.  

Remco: dit schooljaar wordt er weer een peiling over 

‘5-gelijke schooldagen’ gehouden onder de ouders op de 

BdW. Janet, Mary en Carina zijn hierin contactpersonen. Dit 

biedt voordelen voor de collega’s, wellicht ook voor de 

leerlingen/ouders. 

4. Ontwikkelingen rond corona: 

Corona, Remco: BdW: veel afwezige lln -25 a 30 vorige 

week-, deze week iets minder. Ze gaan langs de 

‘beslisboom’. Kleuters met een snotneus mogen wel naar 

school komen. VCS: hier zijn 3 lln getest, allen negatief.  

Totaal 19 collega’s zijn vanaf de zomervakantie getest, 

allemaal negatief. Dit vraagt regelmatig om creatieve 

oplossingen, tot nu toe (vrijwel) zonder uitval. Door het 

kleinere team op het VCS was het een enkele keer niet 

meer mogelijk om een klas op te vangen. Bij klachten is een 

collega een week afwezig (bij negatieve uitslag). Hoe dit 

richting de griepperiode zal gaan is niet duidelijk, maar 

verwacht wordt dat er dan meer uitval zal zijn.  Het primaire 

proces heeft voorrang in geval van bijv. scholing.  

Remco: de Cito-toetsen worden nu en in de komende weken 

afgenomen om te kijken of de leerlingen achterstanden 

hebben opgelopen. Vanuit de methode gebonden toetsen is 

geen achterstand gezien. Op het VCS zijn in juni de 

Cito-toetsen afgenomen, nu worden de OPP’S geschreven. 

Wb de AB is er met de PO-leerlingen goed contact, het VO is 

wat lastiger.  

De communicatie over corona naar ouders toe gaat via de 

oudernieuwsbrief. De maatregelen op school blijven van 

kracht, hier en daar wordt wel makkelijker met de 

maatregelen om gegaan. Tussen de middag wordt extra 

schoongemaakt, tot iig de kerst.  

Mary: tot nu toe is nog niemand positief getest, misschien 

moet je bij bijv. verkoudheid een mondkapje gaan dragen 

ipv thuisblijven.  

Remco: over het algemeen wil iedereen nu aan het werk en 

zich laten testen als daar aanleiding voor is. Via de 

werkgever kan een cursus ‘corona’ aangeboden worden, om 

werknemers deskundig te laten informeren. 

 

 

 



 

 
DMR leden: 

Cor de Graaf (voorzitter??) 

Janet Bruin (secretaris) 

Carina Boode 

Mary Koster 

Hans van der Horst 

Linda Kleijer 

 

5. Ontwikkelingen rond Viertaal: 

De nieuwe directeur Natasja Kroon is gevallen en mag 

minimaal een maand niet werken. Hierdoor moeten allerlei 

taken overgenomen worden door de regiodirecteuren.  

Chrétien van der Horst (controller) wordt vervangen en die 

vervanger wordt ingewerkt door Remco.  

Regiodirecteur Chris Tetteroo gaat binnenkort met pensioen 

en zal vervangen worden door een interim. 

 

 

 

 

 

 

6. Werving nieuwe DMR-leden: 

Er zijn nieuwe ouders nodig van de AB en de BdW. Voor de 

BdW zijn volgend jaar 2 nieuwe ouders nodig (waarschijnlijk 

afscheid Mary).  

Cor: volgende week is een informatie-avond en dan zal hij 

ouders oproepen zich te melden voor de DMR en OR.  

Remco zal vragen of de kleuterleerkrachten mensen weten.  

Bij de oudernieuwsbrief (VCS en BdW) kan ook een 

formulier toegevoegd worden, waarmee de ouders zich 

kunnen opgeven. Er wordt mogelijk een voorgesprek 

gehouden door de DMR-leden.  

De ervaring leert dat rechtstreeks benaderen van ouders het 

beste werkt.  

 

 

Actie Cor 

Actie Remco 

Actie Janet  

7. Rondvraag 

Janet: het afscheid van Kelly, Agnes en Alice (bos 

bloemen?): normaal een bon van 25,- en een bos bloemen. 

We kunnen ze voor de volgende keer uitnodigen om kort bij 

de vergadering aan te sluiten voor een woordje en het 

aanbieden van de bon. 

  

Om 21:03 sluit de hangout.  

 

Janet agenderen  

 

 

 

 


