
Notulen DMR NHN

Datum/Tijd: 08-06-2021
19.00 - 20.30 uur

Vergaderlocatie: digitaal middels Google Hangout

Aanwezig: Hans van der Horst (voorzitter, personeelslid AB), Remco Niemeijer
(regiodirecteur), Janet Bruin (secretaris, personeelslid BdW),  Steven Wagenaar (ouder VCS) ,
Cor de Graaf          (personeelslid VCS, vandaag notulist), Mary Koster (ouder BdW), Barry de
Kleijn (toehoorder, ouder BdW) en Kelly Roos ( ouder BdW).

Inhoud Actie

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

Carina heeft zich ziek afgemeld, Cor notuleert want Linda
heeft de DMR verlaten i.v.m. een nieuwe baan
(gefeliciteerd!)

Cor: notulen uitwerken

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen vorige
vergadering
punt 2 DGO is in principe goedgekeurd, toelage voor
Praktijk en vervolgonderwijs leerkrachten. Technische
uitvoer volgt.
punt 9 akkoord, wel aandacht voor wisseling van dagen
punt 10 werkdruk middelen zijn geoormerkt, achteraf
zichtbaar.

Notulen goedgekeurd, met dank aan Kelly

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Ingekomen brief ouder BdW over Corona beleid, Hans mailt
antwoord namens DMR.

Mededelingen: Linda is gestopt met haar lidmaatschap
i.v.m. een nieuwe baan, voor de DMR betekent dit dat er
nieuwe verkiezingen moeten worden uitgezet.

Graag bij eindgesprekken aandacht vragen voor de DMR
en/of MR verkiezingen. Dit ook doorgeven naar de collega’s.

Hans

Janet vraagt Rana naar de
inschrijfformulieren

personeelsleden DMR



4. Ontwikkelingen rond corona en VierTaal
algemeen:
VCS blijft hybride rooster draaien met enkele
aanpassingen i.v.m. terugkeer docent op school.
Versoepelen waar kan (pauzes, activiteiten), kijken naar
mogelijkheden. Vrijdag 11-06 bestuursgesprek
bestuurder (Natasja) en Remco.
Zelftesten worden met uitleg mee gegeven aan
leerlingen, géén verplichting! Ook niet over uitslag.
BdW kent op dit moment weinig besmettingen, er is een
vragenlijst uitgezet over de huidige maatregelen. Wat
willen we behouden, wat kan anders.
AD heeft geen bijzonderheden te melden op corona
gebied.

VierTaal
De gesprekken gaan nu vooral over de bedrijfsvoering,
opzet bestuursbureau, website beheer, financiële
situatie.
Er is een nieuwe bestuurssecretaris aangesteld,
daarnaast een ICT specialist.
We gaan van 4 naar 3 regiodirecteuren, Remco krijgt
VCA er bij. Schagen gaat daar volgens Remco weinig
van merken.

5. Besteding NPO-gelden
Er is een voorstel om de NPO-gelden te splitsen, 10%

voor bovenschoolse zaken, 50% voor formatie en 40% vrij
te besteden.
Bij de BdW gaat een groot deel van de gelden naar extra
ondersteuners, op het VCS meer aandacht voor
praktijkvakken en sociaal-emotioneel gerichte activiteiten.
Helaas is het geld niet structureel, wel voor 2 jaar
gewaarborgd.
21-06 komen alle analyses bij Remco, op de vergadering
van 01-07 wordt informatie gegeven over plannen en
ideeën.
Waar mogelijk deze 2 jaar gebruiken om daarna te kunnen
borgen.

Remco



6. Formatieplan 2021-2022 (regionaal)
De mail van Rana/Remco is niet naar alle leden

doorgestuurd, wel uitleg over meerjarenbegroting om in
2023 budgetneutraal te kunnen werken. Elke regio heeft
eigen taakstelling.
Voor komend jaar op de BdW 3,6 FTE ingeleverd, extra
grote midden- en bovenbouwgroepen.
1 teamleider wordt na pensionering niet vervangen.
Op de website wordt gesproken over een plaatsingslijst, dat
is iets anders dan een wachtlijst. Als VierTaal hebben we
een ondersteuningsplicht, leerlingen moet linksom of
rechtsom geholpen worden.
Voor VCS geldt geen definitieve taakstelling, projectgroep is
bezig met uitwerken scenario’s voor de toekomst.
Ook bij AD geen taakstelling, wel kijken naar mogelijke
bezuinigingen.
Het bestuursformatieplan was dit jaar te laat voorradig, dit
werkt door in het regionaal formatieplan.

Punt van algemene orde: graag bij elk agendapunt
informatie over status (advies- instemming of informatief)

Janet/Remco

7. Schoolgidsen BdW en VCS 2021-2022

Schoolgidsen zijn een verplicht document (Inspectie),
vandaar het lijvige karakter. Alles moet worden benoemd,
er zou meer ruimte moeten zijn om hierover met collega’s
te discussiëren (idee Janet: leg de gids ter inzage op de
koffietafel)
VCS hanteert naast de schoolgids ook een verkorte versie
met de meest relevante informatie voor het nieuwe
schooljaar.

8. Jaarplan eindevaluatie
DMR-leden zijn blij met de samenvatting, voor alle
duidelijkheid: eindevaluaties zijn voor personeel en ouders.
DMR gaat akkoord met het idee om de eindevaluaties
gescheiden te houden (inclusief samenvatting op
hoofdlijnen).

9. Jaarplan 2021-2022
Jaarplan BdW goedgekeurd
Jaarplan VCS volgt
Jaarplan AD volgt

10.  Werk Verdelingsplan 2021-2022 BdW
Het werk verdelingsplan van de BdW is aangepast en komt
nog in PBO van juni.  1 juli terug op de agenda. Meer
aandacht voor logopedie, document moet meer van de
collega’s worden.
Streven om volgend jaar eerder te agenderen

Janet



11. Nieuws vanuit MR -DMR voorzittersoverleg
Gesprekken tussen bestuurder (Natasja Kroon)
communicatie medewerker (Cindy Rooij) en voorzitters zijn
gaande.
12.  Rondvraag
Vergadering 1 juli wordt gehouden op het VCS (18.00 uur -
19.00 uur in de aula) en daarna afsluiting schooljaar
2020-2021 inclusief afscheid Linda en Kelly.

Cor zorgt dat de school open
is.
Hans nodigt Linda uit

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)
Cor de Graaf (personeelsgeleding, VCS)
Steven Wagenaar (oudergeleding, VCS)

Vergaderdata
01-07-2021 (Notulist: Carina) Locatie VCS (aula) 18.00 uur - 19.00 uur daarna afsluiting
schooljaar 2020-2021 inclusief afscheid Linda en Kelly ivm haar laatste DMR vergadering


