NOTULEN MR VERGADERING
Locatie:

Lokaal 10

Datum:

17-01-2022

Tijd:

16:00-17:30 uur

Agendapunten:
1.

16:00-16:05

Opening en check-in

2.

16:05-16.10

Vaststellen agenda (niet van te voren gemaakt,)

3.

16.10-16.15

Notulen 13-12-2021
Na enige aanpassingen, is deze goedgekeurd

4.

MT
Het inspectiebezoek van 17 januari is een landelijke
steekproef. 4 scholen van Dunamare met een VMBO basis
afdeling werden onderzocht. De inspecteur heeft aangegeven
een leuke, afwisselende dag te hebben gehad, waarbij ze het
veilige “klimaat” op school goed kon merken.
Vooral bij de docenten die lesgeven aan de pro-leerlingen is
het opgevallen dat er veel collega’s corona hebben of in
quarantaine moeten. Met de roostermaker wordt er gekeken
om zoveel mogelijk lessen te laten doorgaan.
Het gebruik van zelftesten wordt aangemoedigd (zowel
leerlingen als personeel) en zijn te halen op het kantoor van
het MT.
Dunamare heeft weer een medewerkers
tevredenheidsonderzoek gedaan, hier komen een hoop goede
berichten in naar voren.

De eerder geplande verbouwingen op de ontwikkel dag van
18 januari gaan niet door, deze zijn verplaatst naar de
voorjaarsvakantie. (dak werkzaamheden met hijskraan)
Er worden via de Tender-app minder berichten als mededeling
verstuurd en meer als “gesprek”. Weinig ouders maken
gebruik van de mogelijkheid om te reageren.
i-pad leerlingen: deze hebben een vrij deel en een niet vrij
deel. Ondanks meerdere herinneringen zijn er een aantal
ouders die de jaarlijkse kosten voor de aanschaf van de i-pad
niet betalen. Het MT heeft besloten om deze i-pads het “vrije
deel” van de i-pad af te laten halen, waardoor deze alleen nog
voor schoolwerk kunnen worden gebruikt. Dit kan worden
teruggezet zodra de kosten voor de i-pad zijn voldaan. De
desbetreffende ouders en leerlingen (incl. de mentoren)
krijgen hier bericht over.
5.

Verkiezingen
Er is geen reactie van ouders gekomen op de vraag om de
periode van Mariëlle te verlengen tot het einde van het
schooljaar, hiermee is de verlengde aanstelling formeel
goedgekeurd.
Er gaat een bericht uit naar de ouders en collega’s over de
aankomende verkiezingen.
Er wordt een flyer gemaakt welke via de Tender-app en
website wordt verspreidt.
Joost Goede vraagt aan Mattijs Kuipers om samen met hem
deze flyer te maken.

6.

Terugkoppeling functiemix.
Joost en Alice geven een terugkoppeling aan Fleur en Hélene,
zij maken een mail naar de collega’s.

7.

De automaat wordt door leerlingen in de aula gemist,
specifiek de “ongezonde dingen”.
Er worden problemen ervaren met de muntenverkoop /
pinnen.

8.

17.25-17.30

WVTTK

Blij dat de scholen weer open zijn.
Volleybal gaat door, er wordt gekeken ivm het verplaatsen van
de SE-week om de toernooien van de bovenbouw en
onderbouw om te draaien.
Openhuis gaat niet door, oudwers kunnen weer een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.
Moeten de niet gebruikte NPO gelden worden terugbetaald of
gaan deze in de algemene reserve van Dunamare?

9.

17.30

Afsluiting

Ervaringen oudergeleding na 2-3 jaar
Mail naar collega’s en ouders over verkiezingen
De MR heft nog geen begroting ontvangen, dit zelfde geldt voor de vakgroepen.
Terugkoppeling NPO- gelden

