NOTULEN DMR VERGADERING
Datum:

1-9-2020

Tijd:

16:00-17:25

Aanwezig:

Jeroen, Mariëlle, Stefan, Alice, Marc

Afwezig met kennisgeving: Déanne
en Jalena

1

Opening en
check-in: terug op
school!

Jeroen opent de vergadering, agenda wordt
vastgesteld.

2

Jaarwerkplan,
vaststellen
vergaderdata

Jeroen is bezig aan het concept jaarwerkplan voor dit
schooljaar. Aan het MT is gevraagd een [lijst aan te
leveren wanneer zij verwachten om bepaalde
stukken te kunnen aanleveren aan de MR.
Afgesproken vergaderdatums: 6 oktober, 24
november, 12 januari, 10 februari (woensdag), 23
maart, 20 april, 25 mei en 22 juni.
Jeroen en Stefan hebben 2 weken voor aanvang van
de vergadering een vast overlegmoment met het MT.

3

Verkiezingen
Pro/Combi

Voor de leerling geleding Pro/Combi moeten
verkiezingen worden georganiseerd. Jeroen heeft
contact gehad met Déanne en Jalena, zij nemen deze
taak op zich. Voor het organiseren wordt er contact
onderhouden met de leerlingenraad en de begeleidende
collega’s.

4

PTA (Programma
van Toetsing en
Afsluiting)

De (D)MR gaat akkoord met het PTA

5

Taakuren

Alice, Jeroen en Stefan gaan de aangeleverde
taakuren beoordelen en maken een afspraak met
het MT om deze te bespreken.

6

MR01KL

Jeroen en Stefan leggen kort de situatie nog een
keer uit rond 01KL.
De (D)MR deelt de zorgen over het uitblijven van
actie.

)Alice en Stefan hebben als examensecretaris en maker
van het stuk niet meegestemd)

7

MR academie

Mariëlle en Stefan maken een afspraak met het
college van bestuur en zo rond kerst een korte
termijnoplossing te hebben.
De VOO gaat door Jeroen worden opgezegd.
Jeroen geeft aan de MRacademie de emailadressen van
de (D)MR door zodat een ieder zijn eigen inlog heeft.
Met de eigen inlog kan een ieder op eigen niveau
scholing volgen, vragen stellen, advies inwinnen of
gebruik maken van de helpdesk.

8

WVTTK

Covid-19: de oudergeleding vind de communicatie
vanuit school erg laat (in vergelijking met andere
scholen). Tijdens de eerste lockdown zijn er via Zoom
lessen verzorgd, absentie is slecht bij te houden.
Voorstel is om van teams gebruik te maken wat ook
weer gekoppeld zit aan magister.
Plan van aanpak voor docent thuis, leerling thuis,
ouders thuis
Alice , Marc, en Mariëlle maken een afspraak met het
MT

9

Afsluiting

