
Agenda DMR PG vergadering 17 november 2021, 17.00 uur.  
 
1. Opening + vaststellen agenda. 
2. Vaststellen notulen 06-10-2021.  
3. Actielijst. 

I. Jaarverslag gaat naar directie voor feedback daarna op de website. (06-
10-2021) 

II. MvdH checkt hoe het zit als geen ouder zich aanmeldt voor de 
oudergeleding wat er dan moet gebeuren. (06-10-2021) 

III. RQ en MR komen samen om vragen te bedenken voor audit. Deadline 
week 43. (06-10-2021) 

IV. MvdH neemt punt kledingvoorschrift mee in MT. (06-10-2021) 
V. MvdH neemt punt van plein af mee naar MT. (06-10-2021) 

VI. MvdH neemt punt naamswijziging mee naar CvB. (06-10-2021) 
 

4. Mededelingen DMR. 
a. Verkiezing leerling geleding.  

5. Mededelingen leerling geleding. 
6. Mededelingen schoolleiding.  
7. Voortgang E&O. 
8. Aantrekken en behouden personeel.  
9. Burgerschapsvorming. 

Hoe wordt er gewerkt aan de leerlijn burgerschapsvorming? 
10. Rondvraag + sluiting. 

 

Aanwezig/afwezig 
Schoolleiding  : M. van den Hoven (MvdH) 
Personeelsgeleding  : M. Rebel (MR), R. Quinti (RQ) 
Leerlinggeleding  : Adam Mathlouti (AM) afwezig 
Oudergeleding  : - 

 

 

Actiepunten vanuit de vergadering 

3.Actielijst 

I. Het jaarverslag is definitief. Het komt op website.  

II. MvdH heeft het uitgezocht wat er in het geval van afwezigheid van een ouder in de 
MR moet gebeuren. Er is voor nu even geen oplossing. De vergadering is het eens 
dat er geen leerling in plaats van een ouder te zal komen. 

III. De vraag bleek geen vraag voor een audit te zijn en is derhalve niet meegenomen 
naar de audit. De vraag zou wel kunnen zijn Zie je burgerschapsvorming terug in de 
lessen? Het zit hem in de formulering. 



IV. Het MT is er nog niet aan toegekomen. Dit gebeurt echter wel. 

V.  Het MT is er nog niet aan toegekomen. Dit gebeurt echter wel. 

VI. Het CvB wil de audit afwachten en een eventuele naamsverandering laten 
afhangen van het auditrapport. 

 

4. Mededelingen DMR. 

Er is een verkiezingsuitslag: Adam Mathlouti. Adam heeft echter vast huiswerkbijles 
op woensdagen. Er is geen mogelijkheid tot wijziging. De MR stelt voor de 
vergadering naar dinsdagen te verplaatsen. De vergadering besluit de bijeenkomsten 
naar dinsdagen te verplaatsen. 

5. Mededelingen leerling geleding. 

Geen mededelingen 

 
6 Mededelingen schoolleiding.  
Corona: Het beleid is dat leerlingen naar school blijven komen. Alle leerlingen 
moeten kunnen blijven deelnemen aan activiteiten in het curriculum. Als leerlingen 
niet kunnen deelnemen dan moet er een alternatief worden geboden. Medewerkers 
worden verwacht op school te komen, tenzij er een afspraak is gemaakt. Meer 
nadruk op het stimuleren van 1,5 meter afstand, handen wassen, mondkapjes e.d. 
Bij thuisblijven van de leerling hoeft er geen online les te worden aangeboden. 

Audit: Dinsdag 23 november. Het programma-indeling is gemaakt. En is met de 
collega’s besproken. 

 
7. Voortgang E&O. 
Het programma wordt goed gevolgd, goede resultaten. Degene die het programma 
heeft opgezet vertrekt echter. Er moet een nieuwe docent worden aangetrokken, die 
het vak E&O over kan nemen.  

 
8. Aantrekken en behouden personeel.  
Er is een protocol voor begeleiding nieuwe medewerkers gemaakt. Niettemin blijft het 
personeelstekort groot. Het is erg moeilijk om docenten voor de vakken wiskunde 
Nederlands te vinden.  

 

 

 

9. Burgerschapsvorming. 
MvdH vindt dat er een toelichting gegeven moeten worden wat burgerschapsvorming 
precies is. En hoe het is verwerkt in de verschillende vakken. Heel veel gebeurt er al 



onbewust, dat moet geïnventariseerd worden. Dan moet er worden gekeken wat er 
precies ontbreekt.  

 

Afkortingen 

MvdH Monica van den Hoven 

MR Marion Rebel 

RQ Riccardo Quinti 

AM Adam Mathlouti 

MT Managementteam  

CvB College van bestuur 

 

De volgende vergadering vindt plaats op: 18 januari 2022 

 

Overige data zijn: 

1 maart 2022 

19 april 2022 

31 mei 2022 

21 juni 2022 

 

 

 

 


