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

Locatie: Lokaal 13 
 

Datum: 28-06-2022 
 

Tijd: 16:00-17:30 uur 
 
  

 
Agendapunten: 
 

1. 16:00-16:10 Opening en check-in 
Marc opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vandaag is 
de laatste vergadering in deze samenstelling en zullen Marc, 
Mariëlle, Stefan en Alice afscheid nemen.  
 

2. 16:10-16.15 Nieuwe leden/update  
Joost wordt volgend schooljaar voorzitter van de MR. Hij zal de 
taken samen met Annemieke (secretaris) oppakken. Er is een 
reminder verstuurd voor oproep ouder Pro/combi, maar helaas 
geen enkele reactie ontvangen. Begin van het schooljaar gaat er 
opnieuw een bericht uit. Actie: Joost 
 

3. 16.15-16.16 Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. 16.16-16.30 Notulen 16-06-2022 
De notulen worden doorgenomen op inhoud en actiepunten.  

- Protocol of integriteits- en omgangscode. Dit onderwerp 
leeft nu binnen de kernteams. Er zijn offertes opgevraagd 
voor een camera in de klas. Deze worden voorgelegd aan 
het MT. Actie: Joost 
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Bij elke deuropening komt een camera te hangen. Dit is al 
goedgekeurd. Dit onderwerp komt terug op de plenaire 
vergadering op 29 augustus.  

- Ron heeft de juiste versie PRO interventies Tender College 
in het kader van NPO gemaild naar de MR. 

- Brian heeft toegang geregeld voor de MR academie voor de 
nieuwe MR leden. 

- Stefan mailt het jaarplan als deze gereed is naar de nieuwe 
MR. Actie: Stefan  

 
De notulen worden hierna goedgekeurd. 
 

5. 16.30-16.40 Lopende zaken: 
- Shirtjes LO 
- Door 68% van de leerlingen is de enquête ingevuld en 51% 

van de leerlingen wil graag een Tender sportshirt. De 
beslissing ligt nu bij het MT.  
Er wordt gestart voor de leerlingen van het eerste leerjaar 
en het streven is om dit aankomend schooljaar al in te laten 
gaan. Uiteraard krijgen Shivan en Dominique ook een 
shirtje. Brian en Shivan regelen een offerte welke wordt 
voorgelegd aan het MT. Actie: Brian en Shivan 

- Het vinden van een nieuw lid Pro/combi. 
Zie agendapunt 2.  

 

6. 16.40-17.00 Mededelingen van het MT 
- Aanname aantal leerlingen. Er komen 62 eerstejaars 

leerlingen. Er komt een extra klas bij en totaal zitten we op 
284 leerlingen. De verhouding pro/vmbo is 50/50.  

- Alle leerlingen die zijn opgegaan voor het Pro/vmbo 
examen zijn geslaagd.  

- 5 juli vindt voor het eerst een gezamenlijke diploma 
uitreiking vmbo/Pro plaats. Voorgaande jaren was dit 
gescheiden.  

- Alle vacatures zijn vervuld behalve 5 uur kic in de week.  
- De bonnen van de oudergeleiding MR zijn uitgereikt en 

door de leerlingen besteedt in de kantine. 
- Corona speelt weer op. Sommige medewerkers hebben last 

van long covid.  
- De schoolkampen zijn goed verlopen en fijn dat dit weer 

kon plaatsvinden na 2 jaar corona.  
- Taakbeleid. De lessentabellen zijn binnen en Ron buigt zich 

hierover. Hierna wordt het z.s.m. voorgelegd aan de PMR. 
Actie: Ron  

- Het koersplan van Dunamare is klaar. Het wordt nu 
voorgelegd aan de GMR en raad van toezicht. Op het 
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koersplan wordt het schoolplan gemaakt. De MR wordt 
erbij betrokken. Actie: MT/MR 

- Het toetsbeleidsplan is opgesteld voor het vmbo. Dit wordt 
aan het team voorgelegd na de zomervakantie bij de eerste 
bijeenkomst. Actie: MT/PMR 

- Concept reglement Pro onderwijs. Dit wordt voorgelegd aan 
de MR. Stefan zoekt uit of het instemmingsrecht of 
adviesrecht is. Actie: MT/MR/Stefan 

 

7. 17.01-17.05 WVTTK 
- Etentje MR  

Het etentje zal op 7 juli om 18:00 uur plaatsvinden bij 
Spijkers. Stefan maakt een reservering. Actie: Stefan 

- Vergoeding ouder- en leerlinggeleding MR. Stefan stuurt 
z.s.m. een mail met de betreffende informatie. Actie: Stefan 
 

8. 17.10 Afsluiting 
Marc dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 

 
PM lijst 

- Nieuwe schooljaar MR onderzoeken met het gedragsteam voor het invoeren van 
een beloningssysteem. 

- Iemand van Dunamare uitnodigen om uitleg te krijgen over het begrijpen en 
lezen van de begroting.  


