MR
Notulen
Heerlen, 25-01-2022
Aanwezig: Jesse Lenaers, Jo Bellen, Debora Herveille, Henriette Lempers, Christel Smits, Miranda
vd Berg, Bennie Salemink

Agenda
01 Opening en welkom door de voorzitter
02 Notulen 23-11–2021 (bijlage)
03 Mededelingen directie.
Helaas moeten overschakelen naar online lessen. Woensdag 26-01 meteen met de
directieraad overleg om te kijken wat de nieuwe spelregels zijn en hoe we dan verder
gaan.
H.L.: Ik zie dat andere scholen ook ervoor kiezen om de school de gehele week te sluiten
om de rust te bewaren.
D.H.: Er wordt bekeken hoe de school specifieke situatie erbij staat qua aantal
besmettingen per klas en over de gehele school.
04 Corona
Zie punt 3
05 Strategienota en NPO-gelden.
Voor komende 2 jaar leerlingen te helpen voor ontstane achterstanden door Corona.
GMR zet ook in op langere termijn. Vandaar dat de gelden ook worden verdeeld over 4
jaren ipv 2. Insteek is om het met de eigen mensen te doen, daar waar nodig externen
inzetten. NPO-gelden moeten aansluiten op de school, plannen moeten matchen met
karakter en plannen van de school.
Voortgang wordt middels een document bijgehouden en kan iedere MR besproken
worden.

H.L.: Hoe transparant wordt er gevraagd wie waar wil aansluiten.
D.H.: Vanuit Natasja zal er gekeken worden dat wie waar bij wil/kan. In principe kan
iedereen zich hiervoor aanmelden.
H.L.: Om hoeveel personen gaat het?
D.H.: Binnen ieder project één persoon per school in de bovenschoolse projectgroep.
C.S.: Wie bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor bepaalde trainingen.
D.H: Vanuit het ontwikkelperspectief wordt door MC en docenten gekeken welke
behoefte de leerling heeft en eventueel in aanmerking komt voor een training.
06 Begroting ( Toelichting door Jo Bellen)Ter instemming.
J.B. heeft een toelichting gegeven over de inkomsten en uitgaven van DNT. Hierbij heeft
hij opvallende zaken aangekaart en hebben de leden van de MR vragen kunnen stellen.
Voor zover waren hier weinig opmerkingen en was alles vrij duidelijk en akkoord.
Wel wilde de MR terugkoppeling hoe het gegaan is met de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor de oproep tot een reactie van de vrijwillige ouderbijdrage hebben 171 vd 235
ouders gereageerd. Het overige deel heeft niet gereageerd, dus ook niet aangegeven of ze
wel/niet willen betalen. Uit de cijfers blijkt ook dat 70% van de ouders de ouderbijdrage
daadwerkelijk betaalt. In de begroting was dit jaar op 75% gerekend. In vergelijking met
andere scholen zit DNT wel aan de hogere kant.
Vraag: Kunnen ouders een betalingsherinnering krijgen om het alsnog te voldoen? Dit
omdat sommige mails misschien in postvak ongewenst komen of ouders het over het
hoofd hebben gezien.
Antwoord: Hierbij geeft Jo aan dat men officieel géén betalingsherinnering mag sturen,
omdat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Wel zal er worden gekeken of er eventueel
nog een brief uit kan gaan waarin de ouders wordt verzocht om te reageren mbt de
vrijwillige ouderbijdrage.
07 BHV en RIE-plan (2X bijlage) Ter instemming.
B.S. geeft vanuit de functie als preventiemedewerker korte toelichting over het BHVplan. Dit plan is enkel gewijzigd op personele bezetting en de werktijden. Verder is het
plan hetzelfde als vorig jaar.
Vervolgens geeft B.S. korte toelichting op het RI&E, hierover zijn enkele vragen en
onduidelijkheden. De MR heeft nog enkele vragen en onduidelijkheden, gezien de korte
tijd die nog rest, zal dit punt in de volgende vergadering opnieuw besproken worden.
BHV: MR geeft akkoord
RI&E: MR wil dit volgend overleg nader bespreken.
08 Ontwikkelperspectief. (bijlage) Ter instemming
MR geeft akkoord

09 Tevredenheidsonderzoek bij ouders en leerlingen.
D.H. zal dit verder uitwerken en komt volgende keer op de agenda te staan.
10 Gedrag leerlingen DNT algemeen.
D.H.: We zien ook op andere locaties dat het gedrag van leerlingen anders is dan we gewend
zijn. Leerlingen missen structuur een uitlaatklap en dat is dan wellicht te merken op school.
H.L.: Ook in de pauze staan docenten los van de leerlingen. Visie is toch dat leerlingen en
docenten samen pauzeren?! Geeft ook extra controle op de leerlingen.
11 Mededelingen ouders en ouderraad
12 Mededelingen leerlingenraad
Maandag 23-01 voor 1e keer bij elkaar gekomen. Gehad over de troep die in de gangen
ligt.
Idee van leerlingenraad om MC verantwoordelijk te maken om de troep 1x per week op
te ruimen. Maar door de kleine groep die aanwezig was (vanwege corona) wordt dit de
volgende vergadering besproken.
13 GMR.
14 Rondvraag / Sluiting om 17:15uur
Volgende MR 22-mrt
Volgende PMR 15-mrt
Volgende vooroverleg met ouders 17-mrt

