
 

Actie-/besluitenlijst DMR TCC, locatie Lyceumstraat, De Thij en 

Denekamp 
Datum: maandag 2 november 2020 

Vorm: Online via Microsoft Teams 

 

Aanwezig: Martin Meulenbeld, Erwin Hoving, Henk Dingeldein, Desirée Ensink, Sofia Bellucci, Ger 
Vennegoor, Denise Stadman, Wouter Oortman, Pim Koegler, Dennis Damink, Patrick van Haren, Rita 
Grunder, Alecxandra Franken, Katja Elshuis, Gert Schoeman, Ruben Groot Daphne Vaneker,  Niels 
Bijen, Anton Scholten, Luc Zwiep, Laura Bloemen, Bertil Velthuis, Ineke de Bruin, Bob Evers, Jadé Lat, 
Suus Damink, Kyan Olde Dubbelink, Corné Luijkx (gedeeltelijk aanwezig) 
  
Afwezig met kennisgeving: Ralph Genang, Marieke Rorink, Nicole Voogd 
 
Notulisten: Monique Meijer en Saskia Lammerink 
 

Actiepunten 

Nummer  Actiepunt: Actie door: 
200625-01 • 25 juni 2020: Riki Kortink geeft aan dat -wil de DMR 

een goede instemming kunnen doen over de 
verdeling van portefeuilles- zij graag een lijst met 
een takenoverzicht en positioneringen ontvangt. 
Afgesproken is dat dit overzicht opgesteld wordt.  

• 9 september 2020: afgesproken is  dat zodra de 
portefeuilleverdeling van de adjunct-directeuren 
definitief is, dan wordt deze bekend gemaakt aan de 
collega’s en aan de leden van de DMR. 

• 2 november 2020: Afgesproken: actiepunt 
agenderen voor een volgend overleg; het is  formeel 
nog niet afgehandeld. 

Ger 
Vennegoor/Patrick 
van Haren 
 
 
 
 
 
 
Voorzitters  

200909-01 • Voorzitters DMR’en en directeuren bespreken de 
Schoolgids. Instemming achteraf verlenen?  

• 2 november 2020: afgesproken: de instemming op 
de schoolgids wordt in het DB DMR besproken. 

DMR 

200909-02 • Er worden klankbordbijeenkomsten georganiseerd 
om de werkdruk van docenten te bespreken.  

• 2 november 2020: deze lunches zijn inmiddels 
georganiseerd (vier lunches op verschillende data) 

Voorzitters en Ger 
Vennegoor/Patrick 
van Haren 

200909-03 
Afgehandeld 

• Vormgeving medezeggenschap in nieuwe situatie: 
ouders en leerlingen hierbij betrekken (na training 5 
oktober). 

• 2 november 2020: is ter vergadering gedaan en via 
e-mail/telefonisch gedaan. 

Voorzitters 

200909-04 
Afgehandeld 

• Waar kan een brugklasleerling informatie vandaan 
halen wanneer deze thuis werkt 

• 2 november 2020: zie uitrol nieuwe 
onderwijsscenario: toelichting is gegeven via de mail 
aan ouders/leerlingen 

Adjuncten OB 

200909-05 
Afgehandeld 

• Naast de enquête dient er met de examenleerlingen 
een gesprek gevoerd te worden over hun ervaringen 
met de lessen en de ervaren werkdruk. 

• 2 november 2020: Gesprekken zijn gevoerd op beide 
locaties. 

Adjuncten BB 

201102-01 • Basiscursus voor startende DMR-leden (voor ouders, 
georganiseerd door AOB) online op 9 december van 

Ouders 
 



Cursus DMR-
leden 
 

14.00 tot 17.00 uur. Opgave kan door bericht te 
sturen aan Erwin of Martin. Martin stuurt Ineke en 
Dennis informatie over deze basiscursus.  

• Op 30 november en 1 december wordt er vanuit 
LAKS een DMR-cursus voor leerlingen georganiseerd, 
opgave kan door Erwin een bericht te sturen, dit 
geldt zowel voor de leerlingen van locatie 
Lyceumstraat als De Thij.  

 
Martin 
Meulenbeld 
 
Leerlingen 

202202-02 
Begroting 

• Afspraak maken over de invulling van de 
bekostigingsgrondslag. Verschil in begroting OB/BB 
meenemen in de uitwerking. In april ter instemming 
voorleggen in DMR. 

Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren 

201102-03 
DMR nieuwe 
situatie 

• Ouders en leerlingen betrekken bij de verkiezing 
voor de nieuwe DMR’en. 

• Voorstel: collega’s kunnen stemmen op kandidaat, 
het aantal stemmen geeft aan hoeveel jaar iemand 
in de DMR zit. Dit staat nog ter discussie. 

• Lijn vertegenwoordiging Denekamp bespreken: Felix 
Razenberg wordt hierbij ingeschakeld. 

• Tijdpad in bijlage/document: aantal data veranderen 
in 2021. 

Voorzitters 
 
 
 
 
Ger Vennegoor, 
Niels Bijen en 
Bertil Velthuis 

201102-04 
Nieuwe 
onderwijsscenario 

• De onderbouw (OB) volgt ook lessen volgens het 40-
minutenrooster. Verzoek om ook in de OB te gaan 
werken met studiewijzers omdat ook in de OB 
leerlingen kent die vanuit huis werken. Dit in de 
brief aan collega’s verwerken.  

• De ‘try out’ binnen F&M kan voor de OB doorgaan: 
basis leggen om leerdoelen in studiewijzers te 
vermelden. Dit dan ook meenemen voor de OB. 

• Wouter Oortman is aanwezig bij de overleggen 
m.b.t. de inhoud van de werkmiddagen voor 
leerlingen. 

 

201102-05 
Procesdocument 

• Procesdocument ligt ter instemming voor. 
Afgesproken is dat het dagelijks bestuur en de p-
DMR geïnformeerd worden over het proces m.b.t. 
de uitwerking van de diverse projecten en wanneer 
er iets geagendeerd moet worden in de DMR 
(formatie, vacatures, etc.). 

Voorzitters, Ger 
Vennegoor en 
Patrick van Haren  

201102-06 
Huisvesting 

• Thij: Onderzoeken of er extra veldruimte voor LO op 
De Thij gerealiseerd kan worden. Ook de bezetting 
van de sporthal is krap. 

• Lyceumstraat: Indien er binnen een sectie nog 
(vervolg)vragen zijn n.a.v. de gesprekken of nog zorg 
is, dit doorgeven of bespreken met de 
leidinggevende. 

• Lyceumstraat: Uitzoekvraag voor Harm Peters; hoe 
neem je secties mee bij de inrichting van 
practicumopstellingen, etc., zodat er goed gekozen 
wordt. 

• 201111: Harm Peters heeft per e-mail aan het 
dagelijks bestuur T/L gereageerd  

Ger Vennegoor en 
Harm Peters 
 
Patrick van Haren 
en Harm Peters 

201102-07 
Rondvraag 

• Thij: Nadat vragen over begroting Denekamp 
beantwoord zijn, Bas Leushuis van de CMR 
informeren. 

• Thij: Bij indeling clusters, indien mogelijk rekening 
houden met leerlingen van buitenaf, zodat er samen 
gefietst kan worden. 

Niels Bijen, Bertil 
Velthuis  
 
Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren 
 
Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren 



• Thij: Bij de indeling in clusters ook rekening houden 
met leerlingen die bijspijkercursussen en extra 
modules volgens 

• Thij: Handhaven mondkapjesplicht: elkaar blijven 
aanspreken, we moeten het samen doen. Ger neemt 
dit nog een keer op in het weekbericht. 

• Lyceumstraat: roosters zijn in te lezen in 
Zermelo/Somtoday. 

• Bijspijkermomenten zijn er ook voor de ‘niet 
examenklassen’. De vraag is uitgezet bij secties om 
dit in te richten.  

 
 
 
Allen 
Ger Vennegoor 
 
Roostermaker 
 
Secties 

 

Besluiten 

Nummer  Besluit  Actie door: 
B-201102-01  Notulen 9 september vastgesteld ter vergadering Allen 
B-201102-02 Instemming procesdocument: d.d. 3 november 

ingestemd 
DB 

B-201102-03 Instemming uitrol onderwijsscenario Covid-19: d.d. 3 
november ingestemd 

DB 

 


