
 

NOTULEN    DMR VERGADERING 
  

 

Datum: 24-11-2020 
 

Tijd: 16:00-17:25 
 

Aanwezig: Jeroen, Mariëlle, Stefan, Alice, Déanne Afwezig met kennisgeving: Marc 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Jalena 

 

1 Opening en check-in: terug 

op school! 

Jeroen opent de vergadering, agenda 

wordt vastgesteld. 

2 Vasstellen agenda Geen aanvullingen 

3 Notulen vergadering 6 

oktober 

Alle aanwezigen zijn AKKOORD met de 

gemaakte notulen van 6 oktober en 

worden naar GEJ gestuurd voor publicatie 

op de website 

4 Taakbeleid  Op 23 november is er een voorbespreking 

geweest over het taakbeleid met de PMR.  

- Het taakbeleid wordt tekstueel 

aangepast 

- Er gaat 1 term gebruikt worden 

(onderwijzend personeel), andere 

termen zoals leerkracht of docent 

worden geschrapt. 

- De verwijzingen naar het CAO gaan als 

bijlage worden toegevoegd. 

- Er wordt een bijlage met omschreven 

taken toegevoegd. 

- Collectieve scholing (30 uur) in 

combinatie met ontwikkeltijd (50 uur). 

Hoe zit dit met de onderwijstijd: optie 

is leerlingen naar huis met opdracht. 

- Scholing evt. in lesvrije weken (begin – 

einde schooljaar) 

- Nakijken stemrecht taakbeleid (is dit 

de PMR of het personeel) 

5 Medezeggenschapsreglement 

en huishoudelijk reglement 

De (D)MR gaat AKKOORD met het 

Medezeggenschapsreglement en het 

huishoudelijk reglement. 



 

Jeroen mailt het akkoord door aan S.Bruins 

 

6 Verkiezingen MR 

- Leerling en 

personeelsgeleding 

- Rol van Jeroen in de 

komende weken 

De collega’s zijn 2 weken geleden op de 

hoogte gesteld dat Jeroen tijdelijk zijn 

voorzitterschap van de MR gaat 

neerleggen. Met zijn aanstelling als 

teamleider, komt per 1 januari zijn plaats 

binnen de MR vrij, zijn termijn is echter 

nog niet verlopen. Het personeel heeft tot 

23 november de tijd gehad om bezwaar te 

maken op het voorstel de termijn van 

Jeroen los te laten (1 maart) en om het 

nieuwe aan te stellen MR-lid aan te stellen 

voor 3 jaar per 1 januari . Hier is niet op 

gereageerd. 

Dit voorstel is aangenomen. 

Déanne neemt tijdelijk de voorzitterstaken 

van Jeroen op zich. 

 

Het stemmen voor de personeelsgeleding 

gaat via de MR-brievenbus. 

- Tot 4 december kunnen mensen 

met een pro aanstelling zich 

aanmelden 

- Uiterlijk 11 december worden de 

stukjes gemaild waarom de 

kandidaten in de MR willen 

- Van 14-16 december kan er 

gestemd worden. 

 

De leerlingenraad is druk bezig met de 

aanmelding, het is nog onbekend wanneer 

er een leerling aantreedt binnen de 

leerlingengeleding. 

 

7 Aanpassen leerlingestatuten De leerlingengeleding heeft ingestemd 

met het aanpassen van het 

leerlingenstatuut mbt de 

mondkapjesplicht/mondkapjesadvies. 

8 Coronabeleid / stand van 

zaken 

Op 1 december gaat wettelijk de 

mondkapjesplicht in. 

Op donderdag is de uitspraak van de VO-raad 

hoe hier mee om te gaan. 

De MR gaat bij het MT de bezorgdheid 

uitspreken over de drukte in de 

personeelskamer. Ook collega’s onderling 

hoor je hier over. Wellicht kunnen we iets met 

ideeën zoals: koffie halen en terug naar je 

lokaal, een beperkt aantal zitplaatsen (vol is 

vol) 



 

9 MRacademie 

Invaluren 

Opendagen 

Vergaderen op ontwikkeldag 

- Er is begonnen met de trainingen 

welke worden aangeboden bij de 

academie, zijn worden erg 

laagdrempelig bevonden. 

- De invaluren zijn besproken met het 

MT; mocht iemand aan zijn maximaal 

aantal uur zitten, gaat het MT in 

gesprek of iemand nog verder wil 

invallen, bij een JA worden deze uren 

uitbetaald. 

- De definitieve invulling van de 

opendagen is nog onbekend, op 1 

januari gaat Dunamare hier uitspraken 

over doen. In de week van de stage 

voor pro/combi hebben wel de 

meeloopdagen voor de basisscholen 

plaatsgevonden. 

- De vergadering op 23 maart 

(ontwikkeldag) gaat door, geen van de 

leden had bezwaar 

 

10 WVTTK - MR01KL, de opgestelde brief ivm de 

lege MR is gestuurd aan Henk Post, er 

is bericht gekomen dat hij deze heeft 

doorgestuurd naar de personen die 

hier mee bezig zijn. 

- In januari gaat er een 

kennismakingsgesprek (Teams of 

Zoom) plaatsvinden met de GMR 

9 Afsluiting  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


