
 

 

  
 

NOTULEN    MR VERGADERING 

 

Locatie: Lokaal 10 
 

Datum: 13-12-2021 
 

Tijd: 16:00-17:30 uur 
 
Aanwezig: Marc, Mariëlle, Shivan, 
Alice, Stefan, Brian, Joost 
 
Afwezig: Dominique  

 
Agendapunten: 
 

1. 16:00-16:05 Opening en check-in 

2. 16:05-16.10 Vaststellen agenda 

3. 16.10-16.15 Notulen 15-11-2021 

Aangepast en goedgekeurd. 

4. 16.15-16.40 Santa-run 

Positie ontvangen door leerlingen en collega’s. 

Het MT heeft besloten dat met de huidige corona 
maatregelen de Santa-run mag doorgaan. Er wordt nog 
gekeken naar de personele bezetting en / of het wenselijk 
is om klassen door elkaar te doen. 

Er wordt gestart met een pub-kwis, quiz, voor elke leerling 
is er een kersmanpak, de Run wordt verdeeld in een 
onderbouw en bovenbouw groep, waarbij er 2 begeleiders 
per klas zijn. Leerlingen die op stage zijn en graag mee 
willen lopen, wordt voor geregeld dat dit ook kan. 

Het MT wordt voorgesteld om een bedrag te doneren aan 
een goed doel, bv €1,- bij een volle stempelkaart. 

De medailles worden betaald vanuit de vergoeding van de 
oudergeleding. 

Leerlingen moeten hun stempelkaart inleveren om een 
medaille te kunnen ontvangen. 



 

 

5. 16.40-17.00 MT 

- Personeel: 3 collega’s afwezig ivm 
zwangerschapsverlof, 1 collega afwezig vanaf 
januari ivm ouderschapsverlof. Voor de afwezige 
collega’s is gezorgd voor vervanging. 

 

Marie tte Snoeks is  overgenomen door Janet Bleker 

Laureen Donker  is overgenomen door Ellen Westmaas 

De anne de Boer is  overgenomen door Jack Roosenstein 

 

De anne is ziekgemeld door het MT, op de geplaatste 
vacature is geen reactie gekomen, er is contact gezocht met 
Maandag (uitzendbureau voor onderwijs), ook hier geen 
reactie, uiteindelijk is oud collega Jack gevonden voor 
biologie aan de examenklas. 

Inge steensma gaat het mentoraat van 3v1 doen. 

Jack Roosenstein gaat 4 lesuur biologie geven aan 4v1. 

Robert Jonker gaat extra Nederlands geven, Nikkie 
Akerboom gaat dit geven aan de onderbouw. 

Marouan Arzin heeft 2 weken ouderschapsverlof en gaat 
hierna zijn lessen geven in 4 dagen ipv 5 dagen. 

Danny Kerkhoff is absent, voor de kooklessen zijn een 
aantal collega’s uitgebreid, Danny gaat voor revalidatie 
naar Heliomare. 

Jordy Huider gaat 3p1 als mentorklas doen. 

 

Door corona in de familie gebeurt het dat collega’s in 
quarantaine moeten, zoveel mogelijk lessen gaan door. 

 

De begroting is afgelopen jaar niet gestuurd door het MT, 
Ron Pluimertbiedt hiervoor zijn excuses aan. 

De financie n worden gebaseerd op 151 pro leerlingen en 
142 VMBO leerlingen. 

 

NPO gelden, er is per Dunamare school gekeken hoe dit 
kan worden ingezet, er wordt meer geld uitgetrokken voor 
ziektekosten, activiteiten van leerlingen, het mentoraat is 



 

 

uitgebreid naar 2 lesuur ipv 1 per week. Er wordt nog 
onderhandelt of de NPO gelden over meer jaren mag 
worden uitgespreid. 

6. 17.00-17.10 Terugkoppeling functiemix 

De LC-procedure is in juni gemaild aan de collega’s. 

Collega’s die solliciteren moeten zelf feedback organiseren, 
hierdoor zijn een hoop dezelfde mensen gevraagd. 

Sommige collega’s hebben niet gesolliciteerd omdat de 
criteria waaraan je moet voldoen onduidelijk was. 

Het MT geeft aan dat je LB klaar moet zijn, en moet gaan 
toegroeien naar LC. 

Bij de individuele gesprekken heeft het MT naar eer en 
geweten gehandeld, en hebben beslissingen goed 
beargumenteerd. Voor de aanstelling van LC moet vooral 
het vertrouwen zijn dat een collega hier in een jaar tijd 
naar toe kan groeien. 

 

De MR adviseert dat bij een volgende functiemix: 

1. De criteria duidelijker moet zijn 

2. Er duidelijk moet zijn hoeveel FTE er maximaal te 
verdelen is. 

3. De onderbouwing / feedback meer 
gestandaardiseerd zou moeten zijn. 

 

De huidige gevolgde procedure heeft voor veel onrust 
gezorgd, er is echter maar 1 collega geweest die dit 
uitgesproken heeft naar het MT, hier is veel waardering 
voor. Bij onrust/onduidelijkheid is de wens van het MT dat 
dit ook naar hen wordt uitgesproken. 

Het OOP vraagt zich af waarom er geen functiemix is voor 
hen. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je 
minimaal 60% les te geven. Het OOP krijgt een extra 
uitkering in december. 

7. 17.10-17.25 Verkiezingen 

Komt in januari op de Agenda. 

8. 17.25-17.30 WVTTK 



 

 

• Aulaverkoop is gestart, 2 leerlingen van Pro maken 
de gerechten, wat opvalt is dat pro-combi de grote 
afnemers van munten/producten zijn, dit blijft 
achter bij de VMBO. 

• De agenda komt te staan in de Tender-app, dit gaat 
worden uitgerold via de ICT-contactpersonen. 
Agenda wordt geplaatst op de “Algemeen”-schijf, 
website en via de kernteams. 

• Er wordt ingestoken op een schoolfeest aan het 
einde van het schooljaar. 

9. 17.30 Afsluiting 

 

- Ervaringen oudergeleding na 2-3 jaar. 

- Mail naar collega’s en ouders  over verkiezingen. 

- Er moet een overdrachtslijst gemaakt worden met punten voor de “nieuwe” MR, 
eerste punt hier op: criteria LC-functie. 

 


