NOTULEN MR VERGADERING
Aanwezig:
Marc Schultheis (voorzitter), Marielle Koek (oudergeleding)
Alice Paulisse, Stefan de Bruin, Brian van Laar, Joost Goede (personeelsgeleding)
Shivan Kirinya, Dominique Koomen (leerlinggeleding)
Ron Pluimert (directeur, MT lid) tot 16.40 uur
Afwezig: Locatie:

Lokaal 13

Datum:

28-02-2022

Tijd:

16:00-17:30 uur

Agendapunten:
1. 16:00-16:05

Opening en check-in

2. 16:05-16.10

Vaststellen agenda

3. 16.10-16.15

Notulen 17-01-2022
De notulen zijn aangepast en goedgekeurd.
Terugkoppeling uit het MT (management team)
- Ventilatie.
In de voorjaarsvakantie zijn ze bezig geweest met de
werkzaamheden. In de meivakantie wordt de laatste fase
uitgevoerd. Dan voldoet de hele school aan het
ventilatiebeleid.
- Interventie NPO plan (Nationaal Programma Onderwijs).
Ron geeft een toelichting. Het NPO geld mag verspreidt
worden over 4 schooljaren, waarvan dit schooljaar het
eerste schooljaar is. Zie de bijlagen bij de notulen.
- Medicijnprotocol.
Het protocol is opnieuw op de agenda van het MT gezet.
Elke handeling moet worden geregistreerd. Het voornemen
is om komend schooljaar te stoppen met het geven van
paracetamol en andere medicijnen.
- Het koersplan van stichting Dunamare.
Per school worden er medewerkers gevraagd om hierover
mee te denken en te praten. Zodra er een datum is, wordt
deze bekend gemaakt.
- Schoolplan 2023-2027.

4. 16.15-16.40

5. 16.40-17.00

6. 17.00-17.10

7. 17.10-17.20

8. 17.20-17.30

9. 17.30

Er wordt gekeken of het schoolplan kan worden
meegenomen tijdens het maken van het koersplan.
- Begroting.
Actie: Ron zal de begroting van het huidige schooljaar
mailen naar de leden van de (D)MR.
Verkiezingen
Er wordt gewerkt aan de wervingsflyer welke wordt gebruikt
tijdens de verkiezingen van de oudergeleding en
personeelsgeleding. Het streven is om deze flyer voor de volgende
vergadering af te hebben.
Actie: Joost
Camera beleid
Er is een verzoek gekomen om camera toezicht te hebben in de
Buko. Dit is de container op het schoolplein. In de Buko zit vaak
een docent met een leerling 1 op 1. De beelden blijven 7 dagen
bewaard. Door het landelijke nieuws over grensoverschrijdend
gedrag vraagt de PMR zich af of het Tender College hier een
protocol voor heeft.
Actie: Stefan gaat aan het MT vragen of er een protocol of
integriteits- en omgangscode is voor personeel.
Toelichting aanpassingen examen
Er wordt uitgelegd dat er is ingestemd met 2 extra herkansingen
van het schoolexamen. Er vindt dit schooljaar geen landelijk
examen plaats voor de vakken zorg & welzijn en economie &
ondernemen.
WVTTK
- Het nieuws in Oekraïne. Er wordt kort gesproken hoe dit
behandeld wordt in de les. Elk kernteam besteedt hier
aandacht aan.
- Shivan vraagt of er een Tender sportshirt kan komen. Hij
ziet dat omliggende scholen dit wel hebben.
Actie: Brian en Shivan gaan met deze vraag naar het MT.
- Ruilmarkt/kledingmarkt voor gymkleding voor binnen en
buiten. Mariëlle geeft aan dat zij soms nog mooie
gymspullen heeft die een tweede ronde mee kunnen. Is hier
een mogelijkheid voor.
Actie: Alice neemt hierover contact op met Eric Friedrichs
om te kijken of hier mogelijkheden voor zijn om dit op te
zetten met de vakken economie en ondernemen. Is een
kledingbak op school een idee zodat leerlingen hieruit
kunnen pakken/lenen?
Afsluiting
- MR academie.
Actie: Brian neemt contact op met Jeroen Stoffels om eigen
inlogcodes te vragen voor de MR academie.

PM lijst
- 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 hierop: criteria LC-functie.

