
Notulen DMR Gunningschool– 18/11/2020 
 

DMR PG vergadering – start 18.00 uur.  
1. Opening + vaststellen agenda. 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering.  
3. Actielijst. 
4. Mededelingen DMR. 

a. Oudergeleding 
5. Mededelingen leerling geleding. 

a. Verzoek om petten op te houden in de klas 
6. Mededelingen schoolleiding.  
7. Covid-19. 

a. Nieuw protocol VSO. 
b. Apart pauze houden. 
c. Ventilatie in school. 

8. Voortgang DSK. 
9. Havo -> definitief van de agenda?  
10. Schoolbel. 
11. 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 
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. 
2. De DMR heeft ingestemd met de stukken: het Schoolveiligheidsplan, het 

Schoolondersteuningsplan en het toetsbeleid. Op de overlegvergadering in januari 
wordt het schoolveiligheidsplan alsnog besproken.  

3. In December ontvangt de DMR het concept schoolplan 2021-2024. De DMR dient het 
schoolplan te bekijken en hiermee in te stemmen. 

 
 
 



Notulen 
Verzoek tot dragen petten binnen een klaslokaal 
Vanuit de leerlingengeleding is er het verzoek om petten op te mogen houden binnen het klaslokaal. 
De aanwezigen bij de DMR vergadering zijn het er unaniem over eens dat dit geen optie is. Het 
dragen van hoofddeksels is alleen toegestaan als daar een religieuze grond voor is. Het dragen van 
hoofddeksels in binnenruimtes wordt als niet  respectvol gezien. Leerlingen mogen hoofddeksels 
dragen op de gang, in de aula en op het plein maar niet in de klas. Deze regel past ook goed bij het 
aanleren van het verschil tussen een informele en formele setting. Als voorbeeld: “Bij een 
sollicitatiegesprek doe je ook je pet af. Wanneer je op je werk komt kleed je je representatief.  

Ventilatie onderzoek 
Uit de ventilatie berekeningen van het recente onderzoek binnen de school blijkt dat het 
schoolgebouw net voldoet aan het Bouwbesluit bestaande bouw (niveau 1 binnen het 
toetsingskader). De wens van de schoolleiding is om Bouwbesluit bestaand aangevuld 
streefwaarden(niveau 2) anders bekend als “Frisse Scholen - klasse C” te behalen in verband met de 
financiën. Er ligt een snelkookpanconstructie klaar met dingen die betrekking hebben op de ventilatie 
binnen de school naar aanleiding van het onderzoek in verband met Corona. 

Medewerkersaantallen per ruimte i.v.m. Corona 
De schoolleiding maakt duidelijk dat het geen optie is om met meer dan vier medewerkers binnen 
een ruimte te zijn tenzij onderwijsgerelateerd noodzakelijk (voorbeeld: briefing); dat geldt ook voor 
de gymzaal en de aula. Ontwikkeldagen/Studiedagen/Vergaderingen dienen dus online plaats te 
vinden. Medewerkers zijn op studiedagen verdeeld in de school; er zijn geen grote bijeenkomsten in 
de aula of gymzaal. 

Te bewandelen route medewerker die niet op werkplek aanwezig wil/kan zijn i.v.m. Corona 
Wanneer een medewerker niet op school aanwezig wil zijn in verband met Corona zal de 
medewerker in gesprek moeten gaan met de teamleider. Wanneer de medewerker en de teamleider 
niet samen tot een oplossing kunnen komen zal de medewerker worden doorverwezen naar de arbo-
arts. De teamleider kan de beslissing dus niet zelf maken wanneer hij/zij niet overeen kan komen met 
de medewerker. De beslissing wordt in dat geval door de arbo-arts gemaakt. 

Voortbestaan DSK Per schooljaar 2122 stoppen de projectgelden voor de DSK vanuit het 
samenwerkingsverband. De DSK maakt onderdeel uit van de Gunning. Het doel is om de DSK zelf te 
kunnen financieren.  . Het is belangrijk dat het leerlingenaantal (inclusief 
toelaatbaarheidsverklaringen) duidelijk is, zodat een begroting gemaakt kan worden. Uit de 
begroting moet blijken hoeveel ruimte er is om de DSK zelf te financieren. Wanneer er sprake is van 
een tekort, kunnen we wel opnieuw in gesprek met het samenwerkingsverband. De druk op de 
gehele financiën moet niet te groot zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Uiteraard wordt 
er ook gekeken naar de inhoudelijke opbrengsten van de DSK.   

HAVO-sectie 
Het idee om een HAVO-sectie te starten wordt van de agenda gehaald. De schoolleiding geeft aan 
dat het belangrijk is de school zoals deze nu eerst verder te ontwikkelen, alvorens er nieuwe 
ontwikkeling kan zijn.  

Schoolbel 
Medewerkers hebben laten weten dat de schoolbel momenteel slecht hoorbaar is in het overgrote 
deel van de school. De schoolleiding heeft een e-mail verstuurd met deze klacht.  

De eerstvolgende DMR-vergadering is op 14 Januari. 


