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Jaarverslag 2020-2021 DMR Prof. Dr. Gunningschool-VSO 

De leden  

• Vacature; oudergeleding 
• Joshua van der Werff; leerling geleding 
• Julien van Esveld; personeelsgeleding 
• Marion Rebel; personeelsgeleding, voorzitter  

 

Vertrekkende leden per 1-8-2021: 

De DMR bedankt de onderstaande leden hartelijk voor hun inzet het afgelopen jaar.  

• Joshua van der Werff; leerling geleding 
• Julien van Esveld; personeelsgeleding  

 

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. 
• Een gedegen begeleiding van de leerling-geleding.  
• Actief en gericht contact te houden met onze achterban. 
• Een actieve samenwerking met de deelraad van de Daaf Gelukschool. 
 

Speerpunten 2020-2021 

• Werkdruk en personeel -> aantrekken en behouden personeel. 
• Samenwerking VSO Daaf. 
• Oprichting Havo. 
• Examenprogramma BB/KB ->diplomagericht onderwijs en PPO. 
• Naamgeving. 
 
Evaluatie speerpunten 2020-2021 
- Het plan voor het trainen- en coachen van nieuwe medewerkers is dit schooljaar 

geïmplementeerd en geëvalueerd. De ondersteuning en deskundigheidsbevordering van 
medewerkers zal komend schooljaar worden gecontinueerd en waar nodig geïntensiveerd. 

- Mede door de Coronamaatregelen van afgelopen schooljaar is de samenwerking met de VSO 
Daaf bemoeilijkt. Er hebben nauwelijks live vergaderingen plaatsgevonden. Wel hebben de 
voorzitters meermalen overleg gehad over actuele onderwerpen die voor beide locaties relevant 
zijn. Het doel voor komend jaar is om de samenwerkingsmogelijkheden tussen beide locaties 
verder te onderzoeken.  

-  De oprichting van de Havo is van de agenda gehaald. De school richt zich eerst op het 
verstevigen van het fundament- en huidige onderwijsaanbod van de school, alvorens het aanbod 
verder uit te breiden.  

- Komend schooljaar wordt er gestart met diplomagericht onderwijs voor de vmbo-bb en vmbo-
bk. Er wordt voor het profieldeel gebruikt gemaakt van het PTA programma van de VSO Daaf 
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(extraneus) , in combinatie met het staatsexamenprogramma van de Gunning VSO voor de 
theoretische vakken.  

- De nieuwe naamgeving komt opnieuw op het activiteitenplan voor komend jaar. Het doel is om 
per 2022-2023 te starten onder een nieuwe naam. Al het onderwijs is dan diplomagericht.  
 

Communicatieplan 

Bij de communicatie volgen we de volgende stappen. 
• Vergaderschema op website. 
• Notulen na goedkeuring op websites als bestand. 
• Jaar start met activiteitenplan en sluit met jaarverslag. 
• Activiteitenplan en jaarverslag komen na goedkeuring op de website. 
 

Besluiten en behaalde actiepunten 

Oktober 2020 

Besluiten vanuit deze vergadering 
- 
Actiepunten vanuit deze vergadering 

- RQ gaat aan de slag met het plan voor de nieuwe indeling van het schoolplein wat vorig jaar 
gemaakt is.  

- Verkiezing personeelsgeleding loopt.  

November 2020 

Besluiten vanuit deze 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 

- Het actiepunt uit de actielijst (okt 2020) over de inrichting van het schoolplein is nog niet 
opgepakt. 

- De DMR heeft ingestemd met de stukken: het Schoolveiligheidsplan, het 
Schoolondersteuningsplan en het toetsbeleid. Op de overlegvergadering in januari wordt het 
Schoolveiligheidsplan alsnog besproken.  

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

Januari 2021 

Besluiten vanuit deze vergadering 
- 

Actiepunten vanuit deze vergadering 

Het actiepunt uit de actielijst over de inrichting van het schoolplein is nog niet opgepakt. (Covid-19). 
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Momenteel zijn het Schoolveiligheidsplan, het Schoolondersteuningsplan en het toetsbeleid door de 
schoolleiding vastgesteld. De DMR heeft ingestemd met de stukken. Op de overlegvergadering in 
januari is het Schoolveiligheidsplan alsnog besproken.  

Maart 2021 

Besluiten vanuit deze vergadering 
- In het vakantierooster waren heel kleine verschuivingen mogelijk m.b.t. vakantiedagen. Er is 

besloten om het vakantierooster te houden zoals deze nu is. 
  

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

middel van een teambespreking met een aantal medewerkers. 
- MR belt mogelijke kandidaten voor vacature oudergeleding na.  
- Sollicitatieprocedure voor de personeelsgeleding wordt zo snel mogelijk gestart.  

April 2021 

Besluiten vanuit deze vergadering 
- DMR stemt in met lessentabel. 
- Coronatesten voor leerlingen worden niet ingezet op school.  

 
Actiepunten vanuit deze vergadering 

- Vergaderschema 2021-2022 wordt besproken met personeelsgeleding van komend jaar.  
- Formatieplan wordt volgende vergadering besproken.  

Mei 2021 

Besluiten 
- Er is een nieuwe werkgroep gevormd voor de herinrichting van het schoolplein. Het project is 

te groot voor de DMR om zelf uit te werken.  
- Het is voor de uitjes aan het einde van het schooljaar vanwege de geldende 

Coronamaatregelen niet mogelijk om meerdere leerlingen te vervoeren in privé auto’s (door 
medewerkers).  

- Het jaarplan en de begroting zijn ingediend en akkoord. 
 
Actiepunten 

- Omdat het een omvangrijke kwestie blijkt zal de directeur verder in gesprek gaan met de 
teamleiders van de school om te bepalen welke keuze de juiste is betreffende de heropening 
van het onderwijs. 

- Evaluatie speerpunten DMR van huidig leerjaar wordt opgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
 

Juni 2021 

Besluiten 
- Na de zomer wordt er opnieuw gekeken naar een invulling voor de lege posities binnen de 

DMR. Met name de oudergeleding is moeilijk op te vullen. 
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Actiepunten 
- Het jaarverslag van de DMR moet haar laatste invullingen nog krijgen. Met name de notulen 

van deze vergadering moeten er nog in verwerkt. 

 

Gespreksonderwerpen 

Naast de onderwerpen waar besluiten over genomen zijn, zijn er nog onderwerpen die (nog) niet 
met een besluit zijn afgerond. 

o Nieuwe naamgeving.  
o Activiteitenplan 2021-2022. 
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