
Notulen Deelraad NHN

Datum/Tijd: 15-02-2022
19.30 - 21.00 uur

Vergaderlocatie: Aula VCS

Aanwezig: Hans van der Horst (voorzitter, personeelslid AB), Remco Niemeijer (regiodirecteur),
Carina Boode (personeelslid BdW), Janet Bruin (secretaris, personeelslid BdW), Cor de Graaf
(personeelslid VCS), Mary Koster (ouder AB, notulist), Barry de Kleijn (ouder BdW) en Irene
Loonstra (ouder BdW), Steven Wagenaar (ouder VCS), Gerda (toehoorder)
Afwezig met bericht:

Inhoud Actie

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering.
Gerda sluit aan als toehoorder.
2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen

Remco vraagt welke stukken wel en niet getekend zijn.
Jaarplan 2021/2022 VCS en AD moeten nog getekend
worden.

Er is geen reactie binnengekomen op de oproep naar
ouders voor de GMR.

Remco/Hans

3. Ingekomen stukken/mededelingen

- Remco: Klaas de Graaf stopt bij de AD. Hans is
als nieuwe manager aangenomen en wordt
momenteel ingewerkt

- Nieuwbouw BdeW gaat met een zekerheid van
99,9% door. Start augustus 2024.

Corona update
- Bij de BdeW is de meeste druk ervaren door

uitval.
- Bij het VCS werken een aantal leerlingen bij

uitval met de Chromebook thuis.
- Bij AD is de uitval beperkt.

4. Projectplan VCS



Er is gekozen voor het concept “school in school” bij het
Regius college.

- Er is al samenwerking met het Regius.
- Er is geen versnippering in de regio of andere

ideale locatie
- Welwillendheid tot samenwerken is er.

1 maart overleggen besturen, daarna bij groen licht de
ouders informeren. Aankomend schooljaar wordt pilot.

5. Regio begroting 2022
Begroting 2022 vastgesteld.
Remco geeft alvast wat informatie. Volgende
vergadering maakt hij een presentatie voor
verduidelijking.

Remco

6. Nieuws vanuit de GMR

- Stappen gezet contact Raad van Toezicht
- Cor stopt nieuwe schooljaar bij de GMR
- Arbeidstoelage wordt gelijk verdeeld onder alle

medewerkers, vast bedrag per medewerker geen
percentage.

7. Voortgang besteding NPO gelden

BDW
- Extra ondersteuners
- Scholing
- Nog niet gewenste effect door Corona uitval

VCS
- Uitbreiding praktijkvakken
- Extra logopedie
- Scholing
- Leerlingen hebben vooruitgang geboekt

8. Tussenevaluatie jaarplan

Complimenten van Remco aan teamleiders die zelf de
evaluaties al opgepakt hebben met teams

Goedgekeurd?

9. Doel deelraad 2021/2022

- Ouderbetrokkenheid (Panelgesprekken Viertaal
naar volgend jaar verschoven)

- Als deelraad je zichtbaar maken (volgende
vergadering)



10.Rondvraag

- Vergadering van 12-04 wordt 19-04.

Deelraadleden leden:
Hans van der Horst (voorzitter, personeelsgeleding, AB)
Janet Bruin (secretaris, personeelsgeleding, BdW)
Carina Boode (personeelsgeleding, BdW)
Mary Koster (oudergeleding, AB)
Irene Loonstra (oudergeleding, BdW)
Cor de Graaf (personeelsgeleding, VCS)
Steven Wagenaar (oudergeleding, VCS)

Volgende vergaderdata:
19-04-2022 Notulist: Irene
14-06-2022 Notulist: Carina
05-07-2022 tekensessie/afsluitend etentje


