
  
  

 
Notulen DMR NHN 

 

Datum/Tijd:  24-11-2020  

                             19.00 - 20.30 uur  

  

  

Vergaderlocatie: BdW en digitaal middels Google Hangout 

 

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

(regiodirecteur), Carina Boode (personeelslid BdW), Janet Bruin (secretaris, 

personeelslid BdW), Linda Kleijer (ouder VCS), Steven Wagenaar (ouder VCS) Mary 

Koster (ouder BdW), Kelly Roos (ouder BdW), Cor de Graaf (notulist, personeelslid VCS) 

Ap Strampel (teamleider BdW). 

 

Afwezig met bericht:- 

 

Inhoud Actie 

1. Opening:  

 Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het 

bijzonder ons nieuwe DMR lid. 

 

 

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen 

15-09-2020 

Notulen worden aangepast voor wat betreft een aantal 

namen, verder goedgekeurd, met dank aan Carina. 

Agnes heeft bloemen en een bon gekregen. 

Alice krijgt bloemen. 

 

 

 

 

 

 

Actie Hans 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Er zijn ingekomen stukken, namelijk 6 MR-magazines. 

Afspraak: ieder neemt een exemplaar mee en kijkt of er 

interessante artikelen zijn voor de gehele MR. Volgende 

vergadering melden.  

 

 

 

Actie iedereen 

 

 

4. Ontwikkelingen rond corona en Viertaal 

algemeen: 

Corona 

Remco: het gaat in de regio tot nu toe erg goed t.o.v. 

andere regio’s. Op het VCS af en toe lesuitval, door niet 

Corona-gerelateerd ziekteverzuim.  

Op BdW incidenteel opvang nodig. 

Testen gaat momenteel erg snel, uitslag ook snel bekend. 

Bij de AB gaat de begeleiding op basisscholen o.h.a. goed, 

 

 

 

 

 



  
bij VO wordt het wat spannender. 

N.a.v. laatste berichten houden we rekening met een week 

rond de Kerst met onderwijs op afstand. Dit heeft onze 

voorkeur boven een extra week vakantie. 

Viertaal algemeen: De directeur-bestuurder mevr. Kroon 

is 2 maanden uit de roulatie geweest i.v.m. een val van de 

fiets. Regiodirecteuren hebben taken overgenomen en een 

lid van de RvT heeft tekenbevoegdheid waargenomen. 

Nu blijkt dat mevr. Kroon langer afwezig is, is er een interim 

aangesteld. Regiodirecteuren zijn blij met de interim, die 

bekend is met Cluster-2. Hij was bestuurder bij de Haagse 

scholen en medeoprichter van Viertaal. De aanstelling is 

voor onbepaalde tijd, als mevr. Kroon taken kan overnemen 

zal de interim geleidelijk terugtreden. 

De MR is niet meegenomen in deze besluitvorming, hierover 

zal in de MR vergadering worden gesproken. 

Groot knelpunt binnen Viertaal is de begroting en het tekort 

dat is ontstaan. Viertaal krijgt meer leerlingen voor een nu 

niet meer toereikend budget. 

De doorgaande lijn psycho-educatie wordt verder ontwikkeld 

door A. Hemrica. 

 

 

5. Werkverdelingsplan VCS: 

Het huidige werkverdelingsplan (2020-20210  wijkt 

nauwelijks af van het vorige (werkverdelingsplan 

2019-20200en is door het personeel van het VCS besproken 

en goedbevonden. 

De DMR gaat akkoord met dit plan. 

 

 

6. Vijf gelijke dagen model: 

Ap schetst het beeld van 43 jaar geleden, met een 

middagpauze van anderhalf uur en de langzame overgang 

naar continuroosters. Heel veel scholen hanteren inmiddels 

het 5 gelijke dagen model, waarbij de vrije 

woensdagmiddag vervalt. Veel sportclubs hebben hun 

trainingstijden al aangepast. 

De voordelen voor medewerkers/ personeel zijn benoemd. 

De voor- en nadelen voor leerlingen en ouders van de BdW 

zijn afgewogen. Vooral de ouders van jongere leerlingen 

zien het voordeel van de vrije woensdagmiddag. Bij de 

oudere leerlingen speelt dit minder. 

 

Er komt een peiling onder personeel in december 2020 

Bij een meerderheid vóór het 5 gelijke dagen model (51%) 

komt er een peiling onder ouders in januari 2021. 

 

 

 

9 februari komt het onderwerp terug op de agenda. 

 

 

 

 

 

Actie Ap 

Actie Carina, Janet, Kelly en 

Mary. Ap maakt de opzet voor 

de enquête. 

Actie: agenderen door Janet. 



  

 
DMR leden: 

Hans van der Horst (voorzitter) 

Janet Bruin (secretaris) 

Steven Wagenaar 

Carina Boode 

Mary Koster 

Kelly Roos 

Linda Kleijer 

Cor de Graaf 

 

Vergaderdata 

09-02-2021 

25-03-2021 

20-04-2021 

08-06-2021 

01-07-2021 

7. Werving nieuwe DMR leden: 

Steven Wagenaar is toegetreden tot de DMR.  

 

Bij het houden van de enquête kan nogmaals een beroep 

gedaan worden op nieuwe ouders voor de DMR. Kelly heeft 

aangegeven te willen stoppen en Mary haar dochter zit voor 

het laatste jaar op de BdW. Nieuwe aanwas is dus welkom, 

ook al hebben wij op dit moment de juiste verdeling (4 

personeelsleden en 4 ouders) 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Rondvraag: 

Kelly: in de oudernieuwsbrief stond een stuk over opvang op 

zorgboerderijen. Hierin werd de term cliënt gebruikt, een 

term die wel past bij de zorg, maar niet gebruikelijk is bij 

onderwijs. Graag voor ouders duidelijk maken dat het over 

leerlingen gaat. 

 

Hans sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 

 

Remco neemt het op met 

Danny. 


