Notulen MR-vergadering
12-11-201
Aanwezig:
Mevrouw Debora Herveille; rectrix Sintermeerten College/ De Nieuwe Thermen.
Mevrouw H. Lempers: voorzitter.
Mevrouw C. Arnoldussen: secretaris.
Mevrouw K. Verwoerdt: oudergeleding.
Afwezig:

Mevrouw C. Regtop: oudergeleding.

1.Opening.
2. Geen binnengekomen stukken.
3.Notulen 29-10-2019. Aangepast en worden op de Site geplaatst.
Het uitbreiden van de samenstelling van de MR met 2 ouders en dus ook 2 personeelsleden is
niet wenselijk. Henriette zal beide ouders van leerlingen uit leerjaar 1 benaderen en uitnodigen
om deel te nemen aan de volgende vergadering. Deze ouders hebben dan geen stemrecht maar
kunnen wellicht volgend schooljaar instromen.
4.Mededelingen directie. Staking is zowel op SMC als DNT rustig verlopen. Op DNT waren veel
docenten aanwezig om flink wat uren te kunnen doorwerken.
6.Schoolplan. Tijdens de ontwikkeldag op donderdag 7-11 hebben we met het team 4
kernwaarden gekozen. Deze gaan de basis vormen voor het bij/ vaststellen van onze missie,
visie en doelstelling voor het nieuwe schoolplan. Belangrijk is dat dit in samenwerking met het
team tot stand komt. Plan is een speeddate te organiseren voor alle stakeholder zoals CvB,
ouders, leerlingen, vervolgonderwijs, BC, SMC ect. Om hun te laten vertellen wat ze verwachten
en wensen van DNT. De verzamelde informatie van deze speeddate kan als voorzet dienen tot
het ontwikkelen van het schoolplan.

Belangrijk in deze is dat elke school een unieke profilering van het onderwijsconcept beschrijft
om op deze manier binnen de stichting een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen
bieden.
8. Terugkoppeling inspectiebezoek op agenda 14-1-2020
9. Brief ouders. Ontstaansgeschiedenis toegelicht door Kitty. Kitty zal tijdens de volgende
ouderraad (19-11-2019) de behoefte/ noodzaak bespreekbaar maken.
12. Rondvraag. Vanuit de ouders komt de vraag of het bieden van het HAVO-perspectief op
DNT haalbaar is gezien het kleine percentage HAVO-leerlingen. Kunnen we de kwaliteit
waarborgen? Is het een toegevoegde waarde? Moeten we meer zoeken in samenwerking met
omringende locaties? Hoe denkt het team hierover?

Volgende bijeenkomst: dinsdag 14 januari 16.00-17.00.

Met vriendelijke groeten,
Henriette Lempers en Chantal Arnoldussen.

