
Notulen Deelraad NHN

Datum/Tijd: 19-04-2022
19.30 - 21.00 uur

Vergaderlocatie: Lokaal VCS

Aanwezig: Remco Niemeijer (regiodirecteur), Carina Boode (personeelslid BdW), Cor de Graaf
(personeelslid VCS), Mary Koster (ouder AB), Barry de Kleijn (ouder BdW) en Irene Loonstra
(ouder BdW, notulist), Steven Wagenaar (ouder VCS)
Afwezig met bericht:
Hans van der Horst (voorzitter, personeelslid AB) en Janet Bruin (secretaris, personeelslid BdW)
zijn afwezig met melding van verhindering.
Cor neemt vanavond het voorzitterschap over.

Inhoud Actie

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering.

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen
In de notulen staat nog GMR die bestaat niet meer. Er wordt
gesproken over MR en Deelraad
Remco zal vandaag presentatie geven van de begroting.
Notulen zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Remco:
- De nieuwbouw gaat door. We moeten bouwen via de

ENG of BENG normen. Bouwen op dezelfde plek als
nu. Zelf bouwbeheerder. VCS wordt tijdelijk
onderkomen van de BDW.

- Pilot VCS school in school gesprekken lopen.

4. Jaarrooster 2022-2023
BDW
VCS

Beide jaarroosters zijn
goedgekeurd

5. Regio begroting
Financiële situatie viertaal. We teren al wat jaren in op onze
reserves.
Voor het eerste jaar allocatiebudget.
BDW financieel positief.
VCS heeft geaccepteerd negatief begroot. Als school in



school loopt wordt dit opgelost.
AB heeft geaccepteerd negatief begroot. Zij gaan terug in
fte. Dit loopt natuurlijk middels niet verlengen tijdelijk
contracten.
2025 moeten zowel BDW, VCS en AB budgetneutraal
draaien.

6. Schoolondersteuningsplannen
BDW
VCS
Heldere plannen, goed leesbaar.
Geen inhoudelijke opmerkingen.

7. Werkverdelingsplan
BDW komt terug op 14 juni.
VCS

Werkverdelingsplan VCS is
goedgekeurd

8. Nieuws vanuit MR

Procesmatigheid meenemen MR in uitzetten
kwaliteitsonderzoek is besproken.
Morgen wordt de begroting gepresenteerd.
Nieuw lid voor raad van toezicht wordt morgen
voorgedragen. Daarnaast gaat trainee meedraaien.

9. Zichtbaarheid van de deelraad
We denken niet dat op dit moment er rede is om ons meer
zichtbaar te maken. Ouders kunnen ons bereiken als er
problemen zijn.

10. Rondvraag
n.v.t.

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:
14-06-2022 Notulist: Carina
05-07-2022 tekensessie/afsluitend etentje


