
Activiteitenplan deelraad Gunningschool Planetenlaan 2021-2022 

Onze opdracht is om de school vanuit alle geledingen zo goed mogelijk bij haar missie en 
visie te houden. 

Visie 
De deel medezeggenschapsraad wil mede vormgeven aan het beleid van de school door zo 
vroeg mogelijk in het beleidsvormingsproces betrokken te zijn. De DMR is een actueel en 
breed orgaan waarin alle betrokkenen zich gekend weten. 

Uitgangspunten 2021-2022 
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 2021-2022 
• Werkdruk + werkhoeveelheid personeel

o Aantrekken en behouden personeel
• Examenprogramma VMBO B/K en PTA-programma VMBO-t

o PPO-programma
o E&O

• Nieuwe naamgeving

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 websites.

September: 
• Uitschrijven verkiezingen leerling geleding en oudergeleding

 Ma 6 sept wervingsbrief naar ouders en leerlingen
 Vr 17 sept deadline kandidaatstellen
 Ma 20 sept kieslijst



 11 okt - 15 okt verkiezingen  
 25 okt uitslag 

o Leerling geleding- voor komende 1 jaar de functie overnemen. 
 

o Oudergeleding ook 1 jaar 
• Presentatie DMR op informatieavond (voorzitter) 

o Voorstellen deelraden, leden/geledingen 
o Organogram MR Dunamare-PG 
o Openbare vergaderingen, data volgen op de site 

 
 
Oktober:  

• Verkiezingen en benoeming  
• Scholing organiseren 

o Aanmelden Dunamare academie 
• Naamgeving school  

 
November: 

• Volgen scholing 
• Voortgang E&O  
• Aantrekken en behouden personeel  

 
Januari: 
• Arbobeleid- ziekteverzuim; stand van zaken 
• Financiële afsluiting schooljaar 20/21 
• Terugkoppeling audit 
 
Februari: 
• Halfjaarlijkse evaluatie begroting 
• Evaluatie samenwerking DG 
• PPO 

 
Maart: 
• Lessentabel 
• Jaarplanner volgend schooljaar 
• Formatieplan 
• Vakantierooster 22/23 
• Begroting DMR 22/23 

 
April: 
• Vergaderschema 22/23 
• Voortgang DSK 

 
 



Mei: 
• Concept schoolgids 22/23 
 
Juni: 
• Verkiezingen voorbereiden 

o Ouder- en leerling geleding 
• Evaluatie speerpunten jaarplan 21/22 
• Jaarplan + begroting 22/23 
• Formatieplan  
• Schoolgids 22/23 
• Activiteitenplan 22/23 
• Jaarverslag 21/22 
 
Vergaderschema 2021-2022 
 

- 06-10-2021      
- 17-11-2021 
- 18-01-2022 
- 01-03-2022  
- 19-04-2022 
- 31-05-2022 
- 21-06-2020 (afsluiting) 
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