
Notulen DMR VSO Daaf Geluk vergadering 12-10-2021 
 

Agenda 

1. Opening + vaststellen agenda.       5 min 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering.       5 min 

3. Actielijst – wat staat nog vanuit vorig jaar.     10 min 

4. Mededelingen DMR.        5 min 

5. Mededelingen Schoolleiding.       15 min 

6. Coronamaatregelen – ‘naar een nieuwe normaal’ – stand van zaken.  10 min 

7. Inzet NPO gelden – stand van zaken       10 min 

8. Leerlingenreglement + leerlingenstatuut.     10 min 

• BBB regel. 

• Start doorloop m.b.t wijzigingen nieuwe schooljaar 

9. Tevredenheid enquêtes (ter bespreking).     15 min 

10. Jaarverslag 2020-2021 (ter goedkeuring)     5 min  

11. Activiteitenplan 2021-2022 (ter goedkeuring)     5 min 

12. Rondvraag          5 min 

13. Sluiting.           -  

 

 

Aanwezig/afwezig 

Personeel :  Bert Hartman (HAR, voorzitter), Stef Maas (MSS, secretaris notulant), 

Evelien Eggink (EKE) 

Ouders: : Richard Bovekerk (RBV), Thijs Matzinger (TMR). 

Leerlingen : Jens van Diemen (JDN) 

Schoolleiding : Monica van den Hoven (SL)  

Afwezig:  : Mike Kruyt (KTM)  

 

Besluiten vanuit de vergadering. 

De DMR heeft het jaarverslag goedgekeurd 

 

Actiepunten (vanuit deze vergadering). 

zie actielijst onderaan pagina.  

 

Notulen 

1. Opening + vaststellen agenda.       5 min 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering.       5 min 

Er volgt nog overleg tussen secretaris en oudergeleding over een aanvulling van de 

notulen. Daarna worden ze definitief.  

 

3. Actielijst – wat staat nog vanuit vorig jaar.     10 min 

De actielijst wordt doorlopen. Het punt over de voorgenomen krimp zetten we op de 

agenda voor komende vergadering.  



De actielijst zal worden aangevuld met punten die voortkomen uit deze vergadering.  

 

4. Mededelingen DMR.        5 min 

• Leerlingen zijn bezig met het oprichten van een leerlingenraad. JVD houdt contact 

met de raad om de afstand tot de DMR klein te houden.  

• MKT is deels afwezig. MKT organiseert wel de kandidaatstelling + verkiezingen 

leerlinggeleding.  

• Graag een update van de betreffende documenten op de website. Waaronder 

graag het toevoegen van het toets beleid.  

 

5. Mededelingen Schoolleiding.       15 min 

• Er is binnen de school een start gemaakt het nieuwe schoolplan dat moet ingaan 

in 2022. Tijdens de studiedag van vorige week is er met het hele team stilgestaan 

bij drie leidende termen; kwalificatie, personalisatie, socialisatie.  

• Er is veel ‘leerling’ onrust aan het begin van dit schooljaar. Dit lijkt ook een relatie 

te hebben met corona vanwege het ontbreken van structuur en een minder 

sociale omgeving. Dit uit zich in meer naar buiten gekeerd gedrag. Dit heeft 

invloed op onze medewerkers die op hun beurt ook weer moeten wennen aan 

een volle school met veel prikkels.  

• In schooljaar 2022-2023 zullen we starten met 5 eerste klassen met 15 leerlingen. 

De SL ligt verder toe, dit zal volgende vergadering uitgebreider worden 

weergegeven in de notulen.   

 

6. Coronamaatregelen – ‘naar een nieuwe normaal’ – stand van zaken.  10 min 

De DMR praat met de SL over de nieuwe situatie waarbij de school weer functioneert 

zonder regels.  SL geeft aan nog terughoudend te zijn in het verwijderen van bijvoorbeeld 

stickers e.d. De DMR geeft mee dat eenduidige communicatie hierin ook belangrijk is.  

 

7. Inzet NPO gelden – stand van zaken       10 min 

Volgens op de coronamaatregelen bespreekt de DMR de stand van zaken rond de inzet 

van de NPO gelden. Deze is ingezet voor de volgende zaken: extra PHV inzet, extra uren 

mentoraat, extra activiteiten (ivm sociaal-emotionele ontwikkeling), extra activiteiten 

personeel en maatwerkuren/bijlessen.   

Het is echter lastig om maatwerkuren en bijlessen te organiseren. Het geld is er wel, 

maar de juiste personen krijgen/inzetten blijkt lastig.  

  

8. Leerlingenreglement + leerlingenstatuut.      

Het punt staat op de agenda als aanloop naar een aanpassing/wijziging voor komend 

jaar. Het juiste leerlingreglement lijkt niet op de website te staan. De BBB regel 

ontbreekt in dit document.  De SL gaat onderzoeken hoe dit kan en zal het juiste 

document laten plaatsen.  

De DMR ligt toe dat we dit punt nu al op de agenda hebben gezet om alert te zijn en 

vanaf nu al te starten met het doorlopen van het reglement en het statuut zodat we 



eventuele wijzigingen op tijd kunnen bespreken. Ook kan dan de eventuele nieuw 

opgezette leerlingenraad op tijd meedenken over het reglement en het statuut.  

9. Tevredenheid enquêtes (ter bespreking).      

• De schoolleiding ligt de afgenomen enquêtes toe. Er komen uit de enquête een 

aantal positieve punten naar voren:  

Ook komen er nog een aantal verbeterpunten naar voren.  

 

10. Jaarverslag 2020-2021 (ter goedkeuring)       

De DMR stemt in met het jaarverslag 2020-2021. 

 

11. Activiteitenplan 2021-2022 (ter goedkeuring)      

Op verzoek bespreken we het activiteitenplan in de voorbespreking van de volgende 

vergadering nogmaals omdat de wens er is om een aanvulling te doen op de 

gezamenlijke speerpunten. 

 

12. Rondvraag           

SL doet het verzoek om de vergaderdata nogmaals door te lopen en een aantal 

aanpassingen te doen. Gelijk akkoord over aanpassen drietal data. Zie toevoeging 

onderaan de notulen. 

 

13. Sluiting.           - 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.47.  

  

Actielijst – 12-10-2021 

Actie Wie Datum 

Stand van zaken ICT 
beleidsplan en BYOD 

SL + voorzitter ICT 
werkgroep 

Najaar 2021 

Visiestuk ‘Voorgenomen 
krimp i.v.t. een dekkend 
onderwijsaanbod 

SL  Najaar 2021 

Duidelijk beleid bij 
solliciteren naar coördinator 
i.v.m. transparantie 

SL Najaar 2021 

Kandidaatstelling + 
verkiezingen 
leerlinggeleding 

DMR Najaar 2021 

Rooster van aftreden  DMR Najaar 2021 

Mailen van notulen 23-9-
2021 naar personeel en 
ouders.  

Secretaris  Oktober 2021 

Pagina website DMR 
updaten + documenten 
plaatsen 

Secretaris Oktober 2021 

Vergaderdata aanpassen + Secretaris Oktober 2021 



rondmailen (ook naar Brigit 
ivm jaarplanner) 

Activiteitenplan 2021-2022 
bespreken tijdens 
voorbespreking volgende 
vergadering. 

DMR November 2021 

Kandidaatstelling 
leerlinggeleding + 
verkiezingen 

Mike Kruyt Oktober 2021 

 

Vergaderdata DMR VSO Daaf Geluk (aangepast per 12-10-2021)  

1. Donderdag 23 september 2021 (extra i.v.m. PTA en examenreglement) 

2. Woensdag 6 oktober 2021 

3. Dinsdag 9 november 2021 

4. Woensdag 12 januari 2022 

5. Dinsdag 15 februari 2022  

6. Dinsdag 14 april 2022 

7. Woensdag 25 mei 2022  

8. Donderdag 23 juni 2022 (Etentje) 

 

 


