
Notulen DMR NHN

Datum/Tijd: 9-2-2021
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),
Linda Kleijer (ouder VCS), Steven Wagenaar (ouder VCS) Mary Koster (notulist ouder BdW), Kelly
Roos (ouder BdW), Cor de Graaf ( personeelslid VCS) Ap Strampel (teamleider BdW).

Afwezig met bericht:-

Inhoud Actie

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

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen
De verdeelde MR-magazines zijn niet door iedereen goed
bekeken, behalve Janet, die er inspiratie uitgehaald heeft.
De anderen zullen er volgende keer op terugkomen.
De overige afgesproken acties zijn uitgevoerd.

agenderen Janet

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Remco: volgende week maandag komt de inspectie op het
bestuursbureau voor het 4 jaarlijkse bezoek. De
directeur-bestuurder a.i. zal samen de kwaliteitsmanager en
Remco hen spreken. Remco verwacht dat er een positief
advies uitkomt.

4. Ontwikkelingen rond corona en Viertaal
algemeen:

Corona
Remco: Na de lockdown is de BdW weer open, iedereen
ervaart dit als prettig.
Op het VCS gaat men door met het hybride onderwijs
gegeven, dit loopt naar tevredenheid.
De AB stemt met de scholen af waar ze wel mogen komen
en waar ze de begeleiding op afstand mogen geven.
De nieuwe richtlijn PO-raad met betrekking tot de corona
regel worden als ingewikkeld en rommelig ervaren en
spannend door de Engelse variant.
Vorige week is 25 % van de leerlingen op school gekomen
doordat het thuisonderwijs ivm problemen thuis  niet meer



ging.

Sneeuw op schoolplein is nog niet weggehaald door de
gemeente, Linda kan eventueel zorgen dat het plein
schoongemaakt kan worden door Bejo.
5. De 5-gelijke schooldagen BdW:
Van de 197 mailadressen van de ouders hebben 131 ouders
de enquête ingevuld. Hierbij is 75,4 % positief over het
plan. Er heeft een ouder die woont op Texel contact met
school opgenomen. Als deze leerling 5 minuten eerder mag
vertrekken scheelt dat een uur reistijd. Punt wordt
besproken op het directieoverleg aanstaande dinsdag. Een
andere ouder heeft vraag gesteld of school dan de
naschoolse opvang wil verzorgen. Dat dit niet  kan, is de
ouder uitgelegd.
Van de ongeveer 70 personeelsleden hebben 45 de enquête
ingevuld, 73% van hen is positief.
Vanuit de sectie logopedie is er een bezwaar omdat de
behandeltijd op school vermindert in de week met 45 min
per week. Er komen wel meer dagen dat de kinderen naar
school gaan, maar dat vraagt een andere verdeling over de
week.
De DMR stemt in met het 5 gelijke dagen model.
Directie zal ouders hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen. Ook nemen ze contact op met taxibedrijven,
zodat ze dit ook tijdig weten.

besluit: instemming

actie directie

6. Begroting.
Remco geeft uitleg over de begroting, deze is nog niet klaar
ivm de negatieve financiële prognose van Viertaal.
Er volgen nog gesprekken hoe het nu verder moet ivm
tekort komende begroting door de groei van de leerlingen
en het gefixeerde budget.
Eventuele stappen naar de politiek kunnen genomen worden
binnen de branche organisatie Simea.

25 maart komt dit onderwerp weer op de agenda.
Agenderen Janet.

7. Formatie
Omdat de begroting nog niet rond is, is er ook nog geen
formatieplan, komt ook 25 maart weer op de agenda.

Agenderen Janet.

8. Tussenevaluatie Jaarplannen
De teamleiders hebben wel geëvalueerd, maar deze is nog
niet besproken in het DO. Komt op agenda volgende keer.
Remco zegt toe de stukken spoedig naar de DMR te sturen.

Agenderen Janet

Opsturen Remco
9. Overleg voorzitters GMR-DMR

Hans vertelt welke speerpunten er bedacht zijn. Oa over de
manier van werken tussen de verschillende DMR-en van de
verschillende regio’s.  Ook de communicatie onderling en
met de achterban. En duidelijkheid over wie welke plichten
en rechten heeft over de verschillende onderwerpen.
Plan is om elk kwartaal bij elkaar te komen.



10.Rondvraag:

Er zijn geen vragen.

Volgende vergadering zal weer digitaal plaatsvinden
Hans sluit de vergadering om 20.10 uur.

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
25-03-2021
20-04-2021
08-06-2021
01-07-2021


