
Notulen DMR NHN

Datum/Tijd: 20-04-2021
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) , Cor de Graaf ( personeelslid VCS), Linda Kleijer (ouder VCS),
Mary Koster (ouder BdW), Barry de Kleijn (ouder BdW) en Kelly Roos (notulist, ouder BdW).

Inhoud Actie

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

2. Opmerkingen naar aanleiding van notulen

- Het DGO is nog niet helemaal afgerond. Dit komt
terug in de mededelingen.

- Social Schools. Er is met Iris kortgesloten of dit
Viertaal breed wordt uitgerold. Dit zal op korte
termijn niet het geval zijn. Het doel is wel om steeds
meer uniformiteit tussen de scholen te
bewerkstelligen.

- 5-gelijke schooldagen BdW. Ouders zijn extra
geïnformeerd.

Notulen 25-03-2021 zijn goedgekeurd

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

- A.s. donderdagmiddag krijgen een aantal
medewerkers/collega’s een diploma vanuit een
intern scholingsprogramma.

- NPO (Nationaal Programma Onderwijs) loopt, maar
is ingewikkeld. Overheid is summier met informatie.
Wat wel duidelijk is, is dat de school geen ander
leerlingvolgsysteem hoeft te volgen. Uit een
kennisbank kunnen interventies gekozen worden



waaraan gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld er is
achterstand op woordenschat, dan kan daar extra
op ingezet worden. Per leerling ontvangt de school
een bedrag. Een deel hiervan wordt gereserveerd
voor formatie, zoals extra ondersteuning in de
groepen. Verwachting is dat volgend schooljaar
gebruik gemaakt kan worden van die gelden.

- Logopedie en inschaling. Er wordt een voorstel
geschreven voor schaal 9 en  10.

- DGO. De vakbonden zijn nog in overleg voor
aanvulling van salaris voor leraren VSO tot het
salaris leraar VO. Voor de docenten in de
Praktijkstromen lijkt dit vooralsnog niet te lukken.
Wordt vervolgd.

- Social Schools op de BdW. Iedereen heeft een
introductie gekregen en binnenkort komt een bericht
voor de ouders.

4. Ontwikkelingen rond corona en Viertaal
algemeen:

Vandaag is er een doos met zelftesten geleverd bij het
Viertaal College. Leerkrachten en leerlingen kunnen dan snel
zelf een test doen. Leerlingen doen dit onder begeleiding
van iemand, die hiervoor een korte opleiding heeft gedaan.
Er moet nog een protocol komen, in samenwerking met de
MR, voor wat betreft AVG, toestemming ouders, etc.

Hans vraagt of AB ook wordt meegenomen. Dit is nog niet
duidelijk.

De zelftesten zijn ook voor medewerkers  BdW,  niet voor
de leerlingen.

5. Begroting.

De DMR vindt vooral de formatie belangrijk en welke invloed
de begroting daarop heeft.
Dit jaar krijgt de school per leerling een vastgesteld bedrag.
Het aantal leerlingen per 1 oktober bepaalt het bedrag dat
de school op 1 januari ontvangt. Van dat bedrag moet de
school alles bekostigen.

De consequentie hierdoor is dat de gemiddelde
groepsgrootte  van 12 naar 14 leerlingen per klas gaat.
Het aantal teamleiders van de BdW gaat van 3 naar 2. Er
komt een groep minder.
De (G)MR heeft de begroting voor dit jaar al akkoord
gegeven. De DMR wil in oktober/november 2021 de keuzes
zien, die er gemaakt worden op basis van de begroting.



De begroting van VSO is bevroren voor 2 jaar, dit betekent
dat er volgend jaar geen veranderingen zijn.

6. Formatieplan 2021-2022

Het formatieplan is nog niet gereed.
Er zijn wel al gesprekken met de teamleiders over de
formatie voor volgend jaar. Aangezien voor 1 mei de
medewerkers met een tijdelijke aanstelling op de hoogte
moeten zijn van hun situatie voor volgend schooljaar.
7. Nieuws vanuit (G)MR

Morgen is er een vergadering van de MR.
VIP wordt heel uitgebreid besproken.

De positie van de MR t.o.v. de DMR is besproken met
Natasja. De reglementen moeten op orde gebracht worden.
8. Schoolondersteuningsplannen BdW, VCS

2021-2022

SH komt nog weinig voor in het schoolondersteuningsplan in
de BdW, maar is wel verbeterd t.o.v. het vorige
schoolondersteuningsplan.

Geen opmerkingen op het schoolondersteuningsplan van de
VSO.

Instemming?

9. Jaarroosters 2021-2022 BdW, VCS

Het aantal studiedagen is teruggebracht naar 4 dagen (was
eerder 6 of 7). En de rest zijn werkdagen voor de
leerkrachten. Hier is meer tijd voor ingepland.

De ouders zijn akkoord met de jaarroosters. De leerkrachten
gaan hierover nog in gesprek met de teamleider (Ap)

Personeel en ouders zijn akkoord met het jaarrooster van de
VCS.

Actie: De leerkrachten van de
BdW uit de DMR gaan in
gesprek met Ap over het
jaarrooster.

10. Werkverdelingsplan 2021-2022 BdW

Wordt nog in het PBO besproken.

Onderwijsondersteunend personeel is niet aanwezig bij
groepsbesprekingen. In praktijk vaak wel het geval.

De werkdrukmiddelen gaan in het schoolbudget. Hier heeft
Remco uitleg over gegeven. En kijkt na of dit terug te zien is
in de begroting.

Actie Remco: Uitzoeken of de
werkdrukmiddelen terug te
zien zijn in de begroting.



11. Scholingsplan 2021-2022 BdW, VCS

Geen opmerkingen.

Aanvulling: De medewerker mag wel meerdere jaren sparen
voor individuele scholing.

12. Rondvraag

Hans geeft aan: Wat willen we als DMR als speerpunt
meenemen in de vergaderingen?

Actie: Nadenken over een
speerpunt van de DMR.

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
08-06-2021 (Notulist: Linda)
01-07-2021 (Notulist: Carina)


