
Agenda DMR PG vergadering 6 oktober 2021, 17.00 uur 

1. Opening + vaststellen agenda.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering.
3. Actielijst.
4. Mededelingen DMR.

a. Vacatures
i. Leerling geleding meerdere aanmeldingen. Komende week

verkiezing.
ii. Oudergeleding geen aanmeldingen.

b. Activiteitenplan volgende vergadering vaststellen als DMR (zoveel
mogelijk) compleet is.

5. Mededelingen leerling geleding.
6. Mededelingen schoolleiding.
7. Kledingvoorschriften.
8. Van het plein af tijdens grote pauze vierdejaars
9. Nieuwe naamgeving school.

Heeft vorig jaar op de agenda gestaan. Toen verplaatst naar dit jaar. Belangrijk
om te wijzigen wanneer al het onderwijs diplomagericht is om ‘nieuwe start’ te
maken.

10. Rondvraag + sluiting.

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

Besluiten vanuit de vergadering 

Actiepunten vanuit de vergadering 

- Jaarverslag gaat naar directie voor feedback daarna op de website.
- MvdH checkt hoe het zit als geen ouder zich aanmeldt voor de  oudergeleding

wat er dan moet gebeuren.
- RQ en MR komen samen om vragen te bedenken voor audit. Deadline week

43
- MvdH neemt punt kledingvoorschrift mee in MT
- MvdH neemt punt van plein af mee naar MT
- MvdH neemt punt naamswijziging mee naar CvB



 

Notulen 

Mededelingen: 

a.  Over de leerling geleding. 

In week 41 wordt er gestemd. 

b. Er zijn vooralsnog geen aanmeldingen van kandidaten voor oudergeleding.  

Activiteitenplan 

Is in orde. 

Mededelingen leerling geleding 

Er is nog geen leerling geleding 

Mededelingen schoolleiding.  
 

Audit 

Op 23 november a.s. krijgt de school een audit. De auditcommissie gaat praten met 
ouders, leerlingen en personeel. Gebeurt er wat we willen? DMR wordt gevraagd om 
een onderzoeksvraag aan te leveren. 

Financiering 

Voor een school met 90 leerlingen is het elk jaar weer een uitdaging de financiering 
rond te krijgen. Minder klassen en minder personeel is geen optie, omdat hiermee de 
kwaliteit van de lessen in het geding komt. De oplossing moet  wel effectief zijn. Een 
ideaal aantal zou zijn 120 leerlingen. Er vindt overleg plaats met extern betrokkenen. 

Personeel 

Het is van belang om personeel voor de school te behouden. In de huidige 
arbeidsmarkt is het moeilijk om goed personeel te krijgen. Kledingvoorschriften 

Veel leerlingen vinden dat de kledingvoorschriften te streng zijn. Zij vinden dat er een 
verschil is tussen het dragen van naveltruitjes en (erg) korte rokjes. Het beleid van de 
school nu is de BBB-regel. Dit houdt in dat leerlingen met een blote buik, billen of 
borsten naar huis worden gestuurd en dan lesuren missen. Het principe van de BBB-
regel staat in schoolreglement. MvdH gaat hierover in gesprek met het MT. 

Van het plein af tijdens grote pauze vierdejaars 
Veel leerlingen zijn van mening dat zeker de vierdejaars tijdens de grote pauze van 
het plein kunnen. Een argument hiervoor zou zijn dat ze dan leren omgaan met 
verantwoordelijkheid. Ook hierover gaat MvdH in gesprek met het MT. 

 

 



 

Nieuwe naamgeving school 

Er is hierover nog geen definitief besluit genomen. MvdH neemt punt naamswijziging 
mee naar het CvB. 

 

Afkortingen 

MvdH Monica van den Hoven 

MR Marion Rebel 

RQ Riccardo Quinti 

MT Managementteam  

CvB College van bestuur 

 

De volgende vergadering vindt plaats op: 10 november 2021 

 


