
Agenda DMR PG vergadering 18 januari 2022, 16.00 uur.  
 
1. Opening + vaststellen agenda. 
2. Vaststellen notulen 17-11-2021.  
3. Actielijst. 

I. Jaarverslag wordt op website geplaatst. 
II. MvdH neemt punt kledingvoorschrift mee in MT. 

III. MvdH neemt punt van plein af mee naar MT. 
4. Mededelingen DMR. 
5. Mededelingen leerlinggeleding. 
6. Mededelingen schoolleiding.  
7. Terugkoppeling en actiepunten audit. 

a. Naamsverandering van de school? 
8. Werkgroep herindeling schoolplein.  
9. Voortgang E&O. 

a. Zijinstroom 
b. Personeel 

10. Arbobeleid- ziekteverzuim. 
11. Positie van de school 

a. Voortgang gesprekken bestuur en samenwerkingsverband.  
12. Burgerschapsvorming. 

Wanneer volgt toelichting en inventarisatie?  
13. 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 

1. Bepaald wordt dat de lessentabel 2022-2023 een agendapunt wordt voor de 
volgende bijeenkomst. Wat nu beeldende vorming heet, moet expressie worden 
genoemd. Dit is een breder begrip en biedt een bredere keuze bij sollicitaties en te 
geven vakken.  

2. De notulen van 17 november jl. zijn akkoord. 

3. I. Het jaarverslag is op website geplaatst.  

    II. De kledingvoorschriften zijn nog niet in het MT besproken. 

    III. De herindeling van het plein zijn ook nog niet in het MT besproken.  

4. Er zijn geen mededelingen vanuit de DMR  



5. Er zijn geen mededelingen vanuit de leerling geleding. 

6. Teamleider Onderbouw is positief beoordeeld. 

7. a. N.a.v.  de audit zal er in het jaarplan van 2022-2023 een plan van aanpak 
komen.  Een eventuele naamsverandering van de school zal nader worden 
besproken. 

8. MvdH gaat navragen of er een werkgroep is.  

9. a. Er is besproken tot wanneer een leerling kan instromen. Als het niet meer reëel 
is dat de leerling in het PTA-programma kan instromen, dan kan de leerling alleen 
staatsexamen doen. Een volledig diploma is dan niet mogelijk, maar welcertificaten. 
Andere profielen bijv. Zorg en Welzijn (Z&W) kunnen niet worden aangeboden. 
Economie & Ondernemen (E&O) is het enige profiel wat er gegeven kan worden. Als 
we wel Z&W aan willen bieden, dan zou het via een andere school moeten gaan.De 
betreffende vakken zouden dan ook op de andere school gevolgd moeten worden. 
Voor Z&W zijn specifieke lokalen nodig, die er niet zijn op onze school.  

b. Er is geen vacature voor de functie docent E&O, want de docent E&O blijft.  

10. Er is veel ziekteverzuim. Dit komt mede door de verplichte quarantaine. Er is ook 
een aantal medewerkers dat langdurig ziek is. Het MT heeft hier zicht op.  

11. Is reeds besproken. 

12. Burgerschapsvorming (BSV) is verplicht. Er wordt nog gekeken wie dit op gaat 
zetten. Elk vak doet iets aan BSV. MvdH gaat e.e.a. vragen aan degene die dit op de 
DG organiseert. 

13. Er zijn geen vragen. 

 

Afkortingen 

MvdH Monica van den Hoven 

MR Marion Rebel 

RQ Riccardo Quinti 

AM Adam Mathlouti 

MT Managementteam  

CvB College van bestuur 

DMR Medezeggenschapsraad 

 

De volgende vergadering vindt plaats op: 1 maart 2022 

 

Overige data zijn: 



19 april 2022 

31 mei 2022 

21 juni 2022 

 


