
 

 

  
 

NOTULEN    MR VERGADERING 

 

Locatie: restaurant 
 

Datum: 11-10-2021 
 

Tijd: 16:00-17:30 uur 
 
Aanwezig; Marc, Marie lle, Joost, 
Brian, Shivan, Dominique, Stefan 
 
Afwezig met kennisgeving: Alice 
  

 
Agendapunten: 
 

1. 16:00-16:10 Opening en check-in 

• Shivan stelt zichzelf voor en treedt toe tot de MR 
namens de VMBO leerlingen 

2. 16:10-16.15 Vaststellen agenda 

 

3. 16.15-16.20 Notulen 22-6-2021 

• De notulen worden goedgekeurd 

4. 16.20-16.40 MT 

• De start van het schooljaar is goed verlopen. Tot 25 
september zijn de mondkapjes  verplicht voor 
leerlingen bij verplaatsing in dealgemene ruimtes. 
Voor als nog blijven de aparte pauzetijden van pro 
en vmbo. Er wordt gekeken of er na de 
herfstvakantie weer met de aulaverkoop kan 
worden gestart, er wordt een gebaar naar de 
leerlingen gedaan om dit te “vieren”. 

• Sinds de opening van de school is goed te merken 
dat leerlingen weer moeten wennen aan de 
gedragsverwachtingen. De lontjes zijn wat korter, ze 
hebben meer moeite om met elkaar om te gaan. Er 
zijn wat meer schorsingen dan bij een normaal jaar. 



 

 

• De LC-procedure is van sart gegaan, in totaal zijn er 
10 collega’s die hebben gesolliciteerd. 

 

 

• Personeelsbezetting: 

Mirjam gaat het Tender college verlaten, zij neemt 
afscheidt op 13 oktober. 

Danny gaat starten met zijn revalidatie bij 
Heliomare, dit zal gevolgen hebben voor zijn lessen. 

3 collega’s zijn zwanger, Marie tte wordt vervangen 
door Janet, Laureen wordt vervangen door Ellen, 
voor De anne is er nog geen vervanging, hier is een 
vacature voor uit gezet. 

• In de periode januari-maart krijg de VMBO basis 
groep een inspectiebezoek. 

• Het MT spreek zijn zorgen uit over het verloop van 
de MR dit schooljaar door het aflopen van 
termijnen. De MR geeft aan dat dit hun aandacht 
heeft. 

• Dunamare is bezig met het schrijven van een 
koersplan. Hiervoor wordt ook de input van ouders 
en leerlingen gevraagd. (GMR?) 

• De lege MR van 01KL heeft de aandacht van het 
college van bestuur, April van Loenen is hier mee 
bezig, samen met Martin Hofman (jurist). 

• Zowel de oudergeleding als het MT ervaren het als 
positief dat zij meer contact hebben. 

5. 16.40-16.50 Nieuwe leden (D)MR aanwerven, dit schooljaar (ouders en 
personeel) 

• Er gaan verkiezingen voor de geledingen van de 
ouders en personeel georganiseerd worden. 

Dit betreft vervanging van : 

Ouders: pro/combi Marie lle en VMBO Marc. 

Personeel: Alice en Stefan 

 

Joost geeft aan 2 ouders te kennen die graag zouden 
toetreden tot de MR (zowel pro/combi als VMBO). 



 

 

6. 16.50-17.00 Jaarwerkplan / jaaragenda / website 

• De website gaat worden aangepast zodra het 
jaarplan klaar is 

• De ouder en leerlinggeleding willen graag 
zichtbaarder zijn in school, aan de voorzitter van de 
PR-groep gaat gevraagd worden om aan te sluiten 
bij de vergadering voor evt. ideee n. Meer 
betrokkenheid van de leerlingenraad is raadzaam. 

7. 17.00-17.05 Vergaderdata (vastgesteld via mail) 

• Maandag 6 september 2021 (is geweest) 
• Maandag 11 oktober 2021 
• Maandag 8 november 2021 
• Maandag 13 december 2021 
• Maandag 17 januari 2022 
• Maandag 14 februari 2022 
• Maandag 14 maart 2022 (onder voorbehoudt) 
• Maandag 11 april 2022 
• Maandag 16 mei 2022  
• Maandag 13 juni (laatste vergadering) 

 

8. 17.05-17.10 Taakbeleid (organiseren stemmen personeel) 

9. 17.10-17.20 WVTTK 

• Leerlingen geven aan graag later te willen beginnen 
op school. 

• Wellicht is het mogelijk een kerstbal en/of eindfeest 
te organiseren. 

Ervaringen oudergeleding na 2-3 jaar (schuift door) 

10. 17.20 Afsluiting 

 


