
 

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

Denekamp 
Datum: dinsdag 26 januari 2021  

Vorm: Online via Microsoft Teams 

 

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

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. 

• 26-januari: afgesproken dit punt voor het DMR-
overleg van 1 maart 2021 te agenderen  
 

Ger 
Vennegoor/Patrick 
van Haren 
 
 
 
 
 
 
Voorzitters  

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. 

• 9 december: wens locatie Denekamp: zelfstandige 
DMR. Komt in CMR terug. 

• 26 januari: Stand van zaken nieuwe 

leerlingengeleding DMR buiten dit overleg om 

bespreken met leerlingen. 

 

Voorzitters 
 
 
 
 
Ger Vennegoor, 
Niels Bijen en 
Bertil Velthuis 
 
 
 
Martin 
Meulenbeld  

201209-02 
Vwo-e 

• Projectopdracht vwo-e: Het vwo-extra 
onderwijsprogramma maakt gebruik van de 

Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren, 



resultaten en conclusies uit het evaluatierapport 
vwo-e. Aantal aanbevelingen uit het 
evaluatierapport zijn door de DR overgenomen: deze 
benoemen bij de projectopdracht en mailen. 

• Consultatie niet alleen bij vwo-e docenten, ook 
andere docenten bevragen. 

• Bij de klankbordsessies ook leerlingen en ouders 
betrekken. Tijdig melden wanneer er klankbord-
sessies zijn.  

• 26 januari: Positionering gymnasium t.o.v. vwo-e; 
later stadium op terugkomen.  

• Blijven samenwerken ook met andere projecten 
binnen de school: F&M. 

• Taakuren in een later stadium op terugkomen. 
• Klankbord van 2 februari ook ouders en leerlingen 

bij betrekken. 

Leden 
projectgroep 

201209-03 
Ouderbijdrage 

• Oproep aan ouders mee te denken in oplossingen 
hoe we ons aanbod van extra programma’s kunnen 
blijven aanbieden. 

• 26 januari: formeren van een denkgroep m.b.t. extra 
programma waarvoor Pim Koeler zich heeft 
aangemeld. Wordt in het brede schoolleidingoverleg 
besproken (1 feb.). 

Leden DMR 
(oudergeleding) 
 
Schoolleiding 

201209-04 
Monitoring 
onderwijsscenario 

• Alternerend rooster: leerlingen die in groepen 
samen fietsen kan door het huidige rooster niet 
(altijd) meer: maatwerk in bovenbouw clusters is 
niet zo eenvoudig door te voeren. Leerling in overleg 
met de mentor bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

• Om het huidige scenario te verbeteren zullen 
docenten er nogmaals op gewezen worden 
materialen in Somtoday te plaatsen (huiswerk, 
studiewijzers, leerdoelen, etc.). Sommige collega’s 
moeten op gang geholpen worden in Somtoday met 
anderen volgt een gesprek. De afspraak wordt 
gemaakt dat leerlingen zelf ook feedback geven aan 
de docent wanneer de huidige afspraken niet 
opgevolgd worden. 26 januari: Quickscan wordt in 
februari opnieuw gedaan en ook de 
onderwijsresultaten worden begin maart weer 
gemeten en vergeleken met sj 2019-2020 
(benchmark).  

• Onderzoek op verbeteringen:  
o Docenten kunnen maar voor een periode 

van twee weken huiswerk koppelen aan 
lesitems in de studiewijzer van Somtoday. 
De docent kan niet het hele blok vooruit 
plannen en leerlingen hebben in Somtoday 
onvoldoende inzicht in werkdruk die 
ontstaat over een periode langer dan die 
twee weken. Antwoord: dit heeft te maken 
met ons veranderende onderwijsaanbod en 
‘ICT-technische verwerking’ van 
Somtoday/Zermelo. Zodra er in de lesvorm 
iets wijzigt (halve klassen op school, online 
lessen vs. fysieke lessen) vindt er een 
synchronisatie plaats in Zermelo en 
Somtoday. Deze synchronisatie zorgt ervoor 
dat de huiswerkgegevens verdwijnen. Wat 
wel kan is op ‘dagniveau’ (i.p.v. ‘uurniveau’) 

Leerling/mentor 
 
 
 
 
Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



je huiswerk plaatsen in Somtoday, dit blijft 
bij een synchronisatie wel behouden. 
26 januari: uit de quickscan blijkt dat 90% 
van de informatie inmiddels in SOM staat, 
zijn er problemen dan kan de docent deze 
bij zijn/haar leidinggevende melden.   

o Leerlingen in beeld tijdens online lessen: 
alert zijn op de afspraken die gemaakt zijn 
(nettiquette). Mentoren kunnen dit 
bespreken met de leerlingen (vanuit 
coördinatie aansturen). 
26 januari: verplichting camera aan voor 
docenten en leerlingen: kost docenten veel 
tijd om alle leerlingen camera aan te laten 
zetten, sommige docenten kunnen camera 
niet aanzetten i.v.m. gebruik iPad. 
Ll/docent/SL met elkaar gesprekken over 
voeren.  

201209-05 
Rondvraag 

• Jadé: Mediatheek: er is, ook na de samenvoeging, 
een mediatheek op de Lyceumstraat alsook op 
locatie De Thij. De mediatheek wordt gecombineerd 
met studieplekken voor leerlingen. 26 januari: 
Project taalbeleid wordt nog uitgerold. In het 
schooljaar 21-’22: krijgt leesbeleid/taalbeleid een 
andere vorm. 

• Ruben: gymnasium vanaf leerjaar 1 aanbieden: 
positionering van gymnasium is een project in de 
scholen; op ander moment bespreken.  
26 januari: is er al een datum bekend wanneer dit 
besproken wordt in de DMR en ook eventueel met 
het ll-bestuur. Patrick komt hierop terug.  

 
 
 
Schoolleiding 
 
 
 
Patrick van Haren  
 

210126-01  
Corona/ 
Onderwijsresulta-
ten 

Corona/onderwijsresultaten: 
• TCC heeft zicht aangemeld om mee te doen aan 

twee pilots met sneltesten. Het is nog niet bekend of 
TCC daadwerkelijk mee gaat doen, wordt vervolgd.  

• Er is geld beschikbaar gesteld door de overheid voor 
het wegwerken van achterstanden zowel in PO/VO. 
Er worden gesprekken gevoerd hoe de 
achterstanden gerepareerd kunnen worden en de 
gelden besteed worden.  

• Onderwijsresultaten: er is een document opgesteld 
waarin de resultaten van december (huidig sj) zijn 
vastgelegd, de resultaten van februari/maart 
worden hier ook bij opgenomen en naast de 
resultaten van vorig schooljaar gelegd. Een lijn moet 
nog zichtbaar worden en conclusies moeten nog 
getrokken worden. Op een later moment worden de 
resultaten teruggekoppeld met de leden van de 
DMR.  

• Summatieve toetsen kunnen niet op een 
betrouwbare manier afgenomen worden, daarom 
worden ze met weging ‘nul’ in Somtoday 
opgenomen. De leerlingen moeten ook zelf de 
verantwoordelijkheid nemen en weten waarvoor ze 
leren en dat is niet alleen een cijfer. 

• Vanuit de p-DMR Lyceumstraat wordt een 
werkgroep gevormd die nadenkt over de voortgang 
van het onderwijs in deze coronatijd. Met secties en 
docenten wordt gekeken hoe om te gaan met 

 
Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren 
 
 
 
 
 
 
Ger V., Arna R., 
Monique M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



herstel van de achterstanden, overgang, 
profielkeuzes (ook als er maar weinig cijfers zijn),  
verschuiven van toetsweken, zodat er meer tijd is 
om achterstanden weg te werken. 
Overgangsnormen: de lijn is dat deze niet worden 
aanpast, maar het aantal herkansingen en de 
bespreekmarge bij rapportvergaderingen kunnen 
wel aangepast worden. Ook dit onderwerp wordt 
door deze werkgroep opgepakt. 

• Aandacht voor geestelijke gezondheid leerlingen: 
Mentoren plannen extra contactmomenten met 
leerlingen en ouders in, de ondersteuningsteams zijn 
alert en worden hiervoor ook extra ingeschakeld als 
ondersteuning. Ook wordt er met de secties LO en 
BV gekeken of er activiteiten voor een specifieke 
groep leerlingen georganiseerd kunnen worden.  

• De ouderraad gaat een leuke online activiteit 
organiseren voor leerlingen en docenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nelleke Smeenk 
 
 
 
 
 
 
Pim Koegler 
 

210126-02 
Onderwijs-
ontwikkeling 
primair proces 

• Aansturing onderwijsontwikkeling primair proces: 
o Tijdpad met DB bespreken: wanneer en wat 

ter advies/instemming; in p-DMR en DMR.  
o Evaluatie Lyceumstraat: ook bij de evaluatie 

in februari de secties betrekken (docenten 
uit de vakgroepen). 

Patrick van Haren/ 
Ger Vennegoor 

210126-03 
Passend 
onderwijs 

• Aansturing passend onderwijs: concept 
uitvoeringsplan: 

o Begeleide werkplek dient nog uitgewerkt te 
worden: welke leerlingen komen daarvoor in 
aanmerking en hoe het vormgegeven wordt. 

o Besteding van de gelden voor passend 
onderwijs verduidelijken in het plan:  rol 
mentor van tweedelijns naar eerstelijns, 
vraagt coaching en ondersteuning voor de 
mentor.  

o Eventuele taakverzwaring voor docent/ 
mentoren kan niet alleen opgelost worden 
met taakuren. Parallel laten lopen met 
beleid stichting m.b.t. taakbeleid. Dit zou 
dan ook aangepast moeten worden: rol 
docent in primaire proces moet 
meebewegen, dit voorkomt overbelasting. 

o Leesbaarheid van de projectopdracht 
aanpassen en het werkdocument delen met 
de DMR. Beleidsdeel en tijdpad wordt op 
terugkomen bij de DMR. 

Nelleke Smeenk 

210126-04 
Rooster en 
formatie 

• Aansturing rooster en formatie:  
o In de eerste week van februari wordt het 

dagelijks bestuur geïnformeerd over de 
benoeming. 

 

  



210126-05 • Instemming tijdelijk aanstellen administratief 
medewerker met inzet van convenantsgelden: 

o Dit agendapunt wordt teruggelegd bij de p-
DMR (niet tot 1 maart wachten). DB pakt dit 
op met beide locatiedirecteuren. 

Dagelijks bestuur 

210126-06  
Rondvraag 

• Alecxandra: Status plaatsing OOP’ers niet zijnde 
DOS. Vanuit project huisvesting wordt er een 
volgordelijkheid bepaald en taakomschrijvingen voor 
het OOP beschreven. Tijdspad hierbij: maart/april. 
Definitieve plaatsing van docenten loopt hier parallel 
aan.  

• Marieke: krantenartikel in Tubantia van zaterdag    
23 januari. Journalist heeft niet alle informatie juist 
verwoord. Docenten worden in het voorjaar 
geïnformeerd over de definitieve plaatsing. Online is 
e.e.a. door de journalist gerectificeerd.   

Bart ter Horst 
Arna Roersma 

 

Besluiten/Instemming 

Nummer  Besluit/Instemming Actie door: 
201209-01 Investeringsbegroting ligt ter instemming voor:  Voorzitters DMR 
210126-01 Projectplan aansturing coördinatoren  
   

 


