
Notulen DMR Gunningschool– 14/01/2021 
 

DMR PG vergadering – start 17.00 uur.  
1. Opening + vaststellen agenda. 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering.  
3. Actielijst. 
4. Mededelingen DMR. 

a. Oudergeleding 
5. Mededelingen leerling geleding. 
6. Mededelingen schoolleiding.  

a. Nieuw schoolplan. 
i. Zie document met opmerkingen 

b. Financiële afsluiting schooljaar 1920. 
7. Gebruik PBS in het bovenbouw team. 
8. Protocol schorsing en verwijdering.  

a. Wordt dit in de praktijk voldoende gehandhaafd?  
9. Covid-19. 

a. Waarom zijn wij als speciaal onderwijs niet open? – verlenging lockdown 
10. Opvang zijinstroom. 
11. Arbobeleid- ziekteverzuim; stand van zaken. 
12. Rondvraag + sluiting. 

 

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

Besluiten vanuit de vergadering 
Iedereen krijgt de nieuwe notulen in het nieuwe format; iedereen kan er op reageren en in 
een volgende vergadering worden deze goedgekeurd. Het moet duidelijk zijn wanneer 
actiepunten zijn ontstaan. 

Actiepunten vanuit deze vergadering 
1. Het actiepunt uit de actielijst over de inrichting van het schoolplein is nog niet 

opgepakt. (Covid-19) 
2. Momenteel zijn het Schoolveiligheidsplan, het Schoolondersteuningsplan en het 

toetsbeleid door de schoolleiding versneld vastgesteld in verband met het 
inspectiebezoek. De DMR heeft ingestemd met de stukken. Op de overlegvergadering 
in januari wordt het schoolveiligheidsplan alsnog besproken.  

 

 



Notulen 
Mededelingen Oudergeleding 

De oudergeleding van de DMR heeft een plek vrij voor een ouder. Tot zover is er door ouders niet 
gereageerd op de vraag om deze plek in te nemen. Omdat het wenselijk is dat deze plek wel ingevuld 
wordt is het idee ontstaan om ouders nogmaals op de hoogte te brengen via de OPP-gesprekken van 
Januari/Februari. De mentoren zullen worden gevraagd om ouders te informeren over de vrije plek 
binnen de DMR. 

Mededelingen schoolleiding 
De schoolleiding deelt mede dat er is ingestemd met het nieuwe schoolplan en dat de opmerkingen 
van Marion zijn behandeld. 
 
De schoolleiding deelt ook mede dat er tot op heden nog geen nieuwe CKV docent is gevonden.  

Gebruik PBS in het bovenbouw team. 
Binnen het team docenten en PHV’ers zijn er geluiden dat het gebruik van PBS bij de vierdejaars 
leerlingen minder effectief is vergeleken bij andere leerjaren. Dit wordt besproken in een komende 
teamvergadering en zal als punt worden ingebracht bij het gedragsteam. 

Protocol schorsing en verwijdering 
Op de vraag of het protocol schorsing en verwijdering zou kunnen worden geconcretiseerd om de 
handhaving van het protocol goed te kunnen volgen is het antwoord “Nee.”. De uitleg hierbij is dat 
dit op een per geval-basis gebeurt omdat geen één leerling vergelijkbaar is. 

Covid-19 
Na een rondvraag op een eerder moment is gebleken dat het team van collega’s positief is gestemd 
over de huidige manier van werken met het oog op de corona maatregelen.  

Zaken die blijven staan voor een volgende vergadering in verband met de tijd: 
1. De stand van zaken omtrent de opvang zij-instroom.  

2. De stand van zaken omtrent het Arbo-beleid en ziekteverzuim.  

Beide punten zullen in de toekomst worden behandeld in de bespreking over het veiligheidsplan. 

De eerstvolgende DMR-vergadering is op Woensdag 3 Maart. 


