
Activiteitenplan deelraad VSO Daaf Geluk 2020-2021 
 
Onze opdracht is om de school vanuit alle geledingen zo goed mogelijk bij haar missie en 
visie te houden. 

Visie 
De deelmedezeggenschapsraad wil mede vorm geven aan het beleid van de school door zo 
vroeg mogelijk in het beleidsvormingsproces betrokken te zijn. De MR is een  actueel en 
breed orgaan waarin alle betrokkenen zich gekend weten. 
 
Uitgangspunten 2020-2021 
We geven invulling aan de visie door… 
• Constructief te communiceren. Communicatie is daarbij zakelijk waar nodig, open waar 

mogelijk en altijd op basis van onderling vertrouwen. 
• Mee te denken met de schoolleiding en haar vroegtijdig te adviseren over voorgenomen 

beleid. 
• Gebruik te maken van ons initiatiefrecht. 
• Na- en bijscholingen te volgen waar mogelijk en nodig. 
• Een gedegen begeleiding van de leerlinggeleding.  
• Actief en gericht contact te houden met onze achterban. 
 
Speerpunten 2020-2021 
• Ontwikkelingen  
• Taakverdeling deelraad. 
• Leerlingenreglement. 
• Ontwikkelingen zorg/zijinstroom (Staat de zorg in het teken van het onderwijs of het 

onderwijs in het teken van de zorg).  
• Ontwikkeling VWO.  
• Ontwikkeling basisberoepsgerichte leerweg.  
• Arbobeleid – (sociale veiligheid, fysieke veiligheid, staat van het gebouw). 
• Schoolexamenreglementen instemmen. 
• Statuten en reglementen.  
 
Communicatieplan 
Bij de communicatie volgen we de volgende stappen. 
• Vergaderschema op websites. 
• Notulen na goedkeuring op websites als bestand. 
• Notulen na goedkeuring per mail naar ouders en medewerkers.  
• Jaar start met activiteitenplan en sluit met jaarverslag. 
• Activiteitenplan en jaarverslag komen na goedkeuring op de websites. 

September: 
• Controle en update statuten vanuit de GMR.   



• Presentatie DMR op de informatie avond (voorzitters) 
o Voorstellen DR’en, leden/geledingen. 
o Organigram MR Dunamare-DG-VG. 
o Openbare vergaderingen, data volgen op de site. 

• Taakverdeling binnen de DMR. 
o Notulen. 
o Organiseren scholing. 
o Dossier verdeling. 

 
Oktober:  
• Evaluatie corona maatregelen/ontwikkelingen. 
• Check/Update MR statuten. 
• Check schema van aftreden.  
• Leerlingenreglement.   
• Evaluatie formatieplan.  

 
November: 
• Arbo  

o Sociale veiligheid  
o Fysieke veiligheid  
o Staat van het gebouw (verbouwingen, onderhoud, klimaatbeheersing e.d.) 

 
Januari: 
• Arbobeleid – ziekteverzuim; stand van zaken.  
• Taakbeleid. 
• Financiële afsluiting schooljaar 19/20. 

 
Februari: 
• Halfjaarlijkse evaluatie begroting.  
 
Maart: 
• Formatieplan. 
• Vakantierooster.  
• Vergaderrooster 21/22 

 
April: 
• Concept schoolgids 20/21. 

 
Mei: 
• Begroting MR. 

 
Juni: 
• Evaluatie speerpunten jaarplan 20/21.  
• Jaarplan + begroting 21/22. 
• Formatieplan. 
• Schoolgids 21/22 definitief.  



• Activiteitenplan 21/22.  
• Jaarverslag 20/21. 
• Leerlingenreglement 2020.  

 
 
Voorstel vergaderdata DMR DG/VG schooljaar 2020 – 2021 

1. Woensdag 7 oktober 2020 
2. Dinsdag 10 november 2020 
3. Donderdag 14 januari 2021 
4. Woensdag 3 maart 2021 (was 24 februari 2021).  
5. Donderdag 15 april 2021 
6. Donderdag 27 mei 2021  
7. Woensdag 23 juni 2021 (Etentje) 
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