
Agenda DMR PG vergadering 03-03-2021–16.30-18.00 uur.  
 
1. Opening + vaststellen agenda. 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering.  

a. 18 november 2020 
b. 14 januari 2021 

3. Actielijst. 
a. Inrichting schoolplein; afspraak wordt ingepland voor week 11 
b. Schoolveiligheidsplan 
c. Toets beleid 
d. SOP 

4. Mededelingen DMR. 
a. Vacatures verschillende geledingen.  

5. Mededelingen leerling geleding. 
6. Mededelingen schoolleiding.  
7. Procedure teamleider. 
8. Arbobeleid- ziekteverzuim; stand van zaken. 
9. Covid-19. 
10. PPO. 
11. Halfjaarlijkse evaluatie begroting. 
12. Naamgeving school. 
13. Jaarplanner schooljaar 2122. 
14. Formatieplan. 
15. Vakantierooster 2122. 
16. Rondvraag + sluiting. 

 

Aanwezig/afwezig 
Schoolleiding  : M. van den Hoven 
Personeelsgeleding : M. Rebel, J. van Esveld 
Leerlinggeleding : J. van der Werff (Afwezig) 
Oudergeleding : - 

Besluiten vanuit de vergadering 
In het vakantierooster waren hele kleine verschuivingen mogelijk m.b.t. vakantiedagen. Er is 
besloten om het vakantierooster te houden zoals deze nu is. 

Actiepunten vanuit deze vergadering 
1. Het actiepunt uit de actielijst over de inrichting van het schoolplein wordt opgepakt 

door middel van een teambespreking met een aantal medewerkers. 

 

 

 



Schoolveiligheidsplan 

De DMR heeft met het schoolveiligheidsplan ingestemd. 

Vacature oudergeleding 

In de vorige DMR vergadering was afgesproken dat ouders tijdens de OPP-ronde van Januari op de 
(opnieuw) op de hoogte zouden worden gebracht van de vacature binnen de oudergeleding. Tot 
dusver zijn er drie mogelijke kandidaten voor de positie in de oudergeleding. Marion neemt contact 
op. Tot nu toe heeft dit nog niks opgeleverd.  

Verandering lid personeelsgeleding volgend schooljaar 

De zittingstermijn van Marion Rebel verloopt aan het einde van dit schooljaar. De 
sollicitatieprocedure wordt zo snel mogelijk gestart.  

Arbobeleid- ziekteverzuim; stand van zaken. 

Uit de gegevens van de ziekteverzuim kengetallen is gebleken dat de meldingsfrequentie bij onze 
medewerkers relatief aan het landelijk niveau aan de hoge kant is. Dat is onwenselijk; omdat een 
hogere meldingsfrequentie een potentiëel kenmerk kan zijn van bijvoorbeeld aankomende burn-outs 
onder medewerkers. De vraag is hoe het komt dat dit cijfer zo relatief hoog is. Een vermoeden is dat 
het cijfer mogelijk deels vertekend is door de reden van de melding; het anders inzetten van LFB-
dagen door medewerkers zou het cijfer misschien al lager kunnen krijgen. 

PPO 

De Gunning school VSO streeft er al een tijd naar om leertrajecten aan te kunnen bieden die 
resulteren in volledige diploma’s. Het kunnen behalen van een volledig diploma is een goede 
motivator voor leerlingen. De verwachting is dat de school binnen 1 of 2 jaar het profiel Economie en 
Ondernemen kan aanbieden.  

Naamgeving school 

Er wordt nog nagedacht over een nieuwe naamgeving van de school. Bij deze naamgeving komt een 
hoop kijken. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het logo, de brieven die verstuurd 
worden, de website en de schoolgids. De nieuwe naamgeving van de school is nog in ontwikkeling. 

Vakantierooster 2122 

Het vakantierooster van 2122 is bekend. Er is weinig in het rooster te kiezen. De DMR heeft ernaar 
gekeken en mee ingestemd. 


