
Notulen DMR NHN

Datum/Tijd: 25-03 2021
19.00 - 20.30 uur

Vergaderlocatie: digitaal middels Google Hangout

Aanwezig: Hans van der Horst (voorzitter, personeelslid AB), Remco Niemeijer
(regiodirecteur), Carina Boode (personeelslid BdW), Janet Bruin (secretaris, personeelslid BdW), ,
Steven Wagenaar (ouder VCS) , Kelly Roos (ouder BdW), Cor de Graaf (notulist, personeelslid
VCS).

Afwezig met bericht:Linda Kleijer (ouder VCS),Mary Koster (ouder BdW)

Toehoorder: Barry de Kleijn

Inhoud Actie

1. Opening:
Hans opent de vergadering om 19.00 uur.

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen
Notulen 09-02-2021 zijn goedgekeurd

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Geen ingekomen stukken.

Mededelingen: Vrijdag 19-03-2021 is een start gemaakt
met het VIP (vervangende term voor SIP) met de
regiodirecteuren, teamleiders en het bestuursbureau. Voor
de zomervakantie nog een ronde, nu met ouders,
instellingen, Kentalis, samenwerkingsverbanden. Remco
zoekt een ouder uit de AB-hoek via Hans.

NPO: in april wordt een inventarisatie gemaakt op
leerdoelen, welbevinden en sociaal-emotioneel gebied om
gelden te kunnen die vrijgemaakt zijn via het Nationaal
Onderwijs Programma. De gelden zijn ook voor (V)SO.

DGO: het overleg met de vakbonden over de toelage voor
VSO docenten (die nu nog onder PO vallen) is bijna
afgerond. De toelage wordt met terugwerkende kracht
(01-08-2020) verstrekt aan alle leerkrachten in het VSO,
ook die in de Praktijkstromen.

Remco stuurt info naar Hans



Social School: De BdW heeft 26-03 een afspraak over de
eventuele invoering van dit informatie systeem.

Cor: wordt er nagedacht over Viertaal breed inzetten?

Remco neemt dit mee naar VCS en eventueel alle scholen
van Viertaal. Remco informeert Iris v.d.B.

4. Ontwikkelingen rond corona en Viertaal
algemeen:

Corona
BdW veel positieve testen, meerdere groepen met
besmettingen. Een aantal groepen is thuis. Het betekent
veel geregel, nauw contact met GGD. Voor leerkrachten
vaak een extra belasting door fysiek en online onderwijs
samen te verzorgen.
Kelly: wordt er rekening gehouden met anderstalige ouders?
VCS heeft hybride onderwijs, bijna geen besmettingen.
Groepen worden goed gescheiden gehouden.
AB medewerkers staan soms voor verrassingen (overleggen
sneltestgegevens), scholen reageren heel divers op toelaten
AB-ers

5. De 5-gelijke schooldagen BdW:

Na instemming (09-02-2021) zijn alle ouders geïnformeerd
en uitgenodigd om vragen te stellen of om zorgen te uiten.
Kelly: wordt er gedacht aan informatie in andere talen?
Maandelijks zullen de ouders via diverse kanalen worden
geïnformeerd (flyers, posters, Social School?).
Aanpassingen in de schoolgids en het jaarplan zijn
doorgevoerd. It giet on...

Actie BdW

6. Begroting.

Begroting is inmiddels door RVT en MR goedgekeurd, wel
heel laat dit jaar. Gevolgen voor komend schooljaar:
BdW start met 1 groep minder, gaat van 3 naar 2
teamleiders (i.v.m. pensioen). Geen gedwongen ontslagen.
In augustus nog plek voor 5 kleuters om in te stromen, na
januari wellicht ruimte voor een extra kleutergroep.
Gemiddeld stromen er 20-25 kleuters in per jaar.
VCS draait 2021-2022 op dezelfde manier, het gebouw is te
groot (lees duur) voor het beperkte aantal leerlingen. Op
termijn moet er een oplossing gevonden worden.
AB geen bezuinigingen, wel aandacht voor budgetbewaking.

MR leden melden nog de open en duidelijke communicatie
van de interim controller met de financiële commissie, alle
vragen werden beantwoord.



De regio begroting wordt geagendeerd op 20-04-2021

Agenderen  Janet

7. Formatie
Omdat de begroting net is goedgekeurd kan het
formatieplan gestalte krijgen. Voor 1 mei dienen
medewerkers met tijdelijke aanstelling op de hoogte zijn
van hun situatie volgend schooljaar. Komt terug op de
agenda van 20-04-2021 Agenderen Janet.

8. Tussenevaluatie Jaarplannen
Tussenevaluaties verschillen nogal in uitvoering,
leesbaarheid en layout. Door Corona zijn veel zaken nog
niet afgerond of geborgd. Bij de eindevaluatie zal duidelijk
worden wat het Corona-jaar wel en niet heeft opgeleverd.

Cor: zou het mogelijk zijn een soort oplegvel te maken met
de belangrijkste behaalde doelen / wat niet is gelukt.

Remco doet verzoek

9. Overleg voorzitters GMR-DMR
De begroting is goedgekeurd.
De studiedag over de speerpunten (leidende principes) is
geweest. Daarnaast wordt het bestuursbureau
geprofessionaliseerd en uitgebreid met een
bestuurssecretaris.
De extra toelage bij de reiskostenvergoeding, opgezet
vanuit regio Amsterdam vervalt in ieder geval voor de
overige medewerkers (NHN en Den Haag)

10. Werkverdelingsplan

Plannen zijn klaar om besproken te worden in de teams.
Voor 1 mei agenderen, eventueel door een tussentijds
overleg.

Remco deelt wvp met
teamleiders om te bespreken

11.Vast schema notulist + memo collega’s/
ouderbrief

Voor dit jaar geldt het volgende schema:
20-04 Kelly
08-06 Linda
01-07 Carina
De laatste datum kan nog gewijzigd worden i.v.m. musical,
afscheid schoolverlaters.

Hans schrijft dit keer een memo en stuurt deze als concept
naar Kelly, Janet en Cor

Cor informeert naar data

Hans maakt een eerste opzet.



12.Rondvraag
Kelly  meldt dat haar zoon met ingang van schooljaar
2021-2022 naar regulier gaat met Ambulante begeleiding.
Een mooie en spannende ontwikkeling.

Verder geen rondvraag

20.30 Hans sluit de vergadering

DMR leden:
Hans van der Horst (voorzitter, personeelsgeleding, AB)
Janet Bruin (secretaris, personeelsgeleding, BdW)
Carina Boode (personeelsgeleding, BdW)
Mary Koster (oudergeleding, BdW)
Kelly Roos (oudergeleding, BdW)
Linda Kleijer(oudergeleding VCS)
Cor de Graaf (personeelsgeleding, VCS)
Steven Wagenaar (oudergeleding, VCS)

Vergaderdata
20-04-2021
08-06-2021
01-07-2021


