
 

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

Denekamp 
Datum: maandag 19 april 2021  

Vorm: Online via Microsoft Teams 

 

Aanwezig: Martin Meulenbeld, Henk Dingeldein, Nicole Voogd, Sofia Bellucci, Ger Vennegoor, 
Wouter Oortman, Patrick van Haren, Rita Grunder, Alecxandra Franken, Marieke Rorink, Gert 
Schoeman, Ruben Groot, Ralph Genang, Daphne Vaneker, Niels Bijen, Luc Zwiep, Bertil Velthuis, 
Ineke de Bruin, Bob Evers, Jadé de Lat, Kyan Olde Dubbelink, Laura Bloemen, Katja Elshuis, Dennis 
Damink en Suus Damink, Peter Veenhoven, Arna Roersma  
 
Met kennisgeving afwezig: Pim Koegler en Anton Scholten  
 
Als toehoorders aanwezig: Marie-José Vreeswijk, Marlou Oude Nijhuis en Annemiek Huizinga. 
 
 
Notulisten: Saskia Lammerink en Monique Meijer 
 

Actiepunten 

Nummer  Actiepunt: Actie door: 
210301-01 • In OB-afdeling ontwikkellijn decanaat 

benoemen in portefeuille van de SL. 
 

Ger Vennegoor 

202202-02 
Begroting 

• Afspraak maken over de invulling van de 
bekostigingsgrondslag. Verschil in 
begroting OB/BB meenemen in de 
uitwerking. De CMR van TCC heeft 
instemmingsrecht op de begroting van 
TCC en hoort daarbij de locaties m.b.t. 
begroting en financiën. 
In april (ter informatie) voorleggen aan de 
DMR. 

• 19 april: De personeelsgeleding van de 
DMR heeft instemming gegeven om op de 
ingeslagen weg voort te gaan. Begroting 
formeel nog een keer agenderen voor het 
overleg van 15 juni 2021. 

Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren 
 
 
 
 
 
DB DMR 
 

Vwo-e 
210301-02 

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

• Taakuren in een later stadium op 
terugkomen. 

• 1 maart: Berekeningsgrondslag herstellen 
(budgetneutraal uitkomen). Afronding 
voor volgende DMR-vergadering, wordt 
per mail aangeboden aan het DB. 

• Aanbeveling voor een vervolgopdracht in 
project voor de projectgroep: hoe gaan 
we vwo-e doorontwikkelen, monitoren en 
evalueren (dit leidt tot goede gesprekken 
over onderwijsontwikkeling in de school). 

• 19 april: Uitkomsten van het gesprek 
tussen leerlingen en SL: voldoende 
uitdaging en afwisseling, aansluiting 
bovenbouwleerlingen en reeds opgedane 

Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren, 
Leden projectgroep 
Monique van  
Uden 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick van Haren 
Ger Vennegoor 
 
 
 



onderzoeksvaardigheden  meenemen in 
evaluatie en monitoring van vwo-e.  

• 19 april: Positionering Gymnasium: eerst 
projectplan afwachten, Gymnasium wordt 
opgenomen in meerjarenbeleidsplan 

• 19 april: Patrick van Haren en Peter 
Veenhoven gaan in gesprek met Ralph 
Genang over de inhoud van de gehouden 
informatieavond leerjaar 3. 

 
 
 
 
 
 
Patrick van Haren 
Peter Veenhoven 
 

Ouderbijdrage 
 
210301-03 

• 26 januari/1 maart: formeren van een 
denkgroep m.b.t. extra programma 
(ouderbijdrage) waarvoor Pim Koegler 
zich heeft aangemeld. Wordt in het brede 
schoolleidingoverleg besproken (8 maart). 

 
Schoolleiding 

201209-04 
Monitoring 
onderwijsscenario 

• 26 januari: Quickscan wordt in februari 
opnieuw gedaan en ook de 
onderwijsresultaten (schooljaren met 
corona en zonder corona) worden begin 
maart weer gemeten en vergeleken met sj 
2019-2020 (benchmark). 

• 19 april: laatste onderwijsresultaten zijn 
voorgelegd; vervolg wordt besproken in 
de p-DMR van mei en wordt ook op de 
agenda geplaatst van de OR.  

  

PDMR met 
Ger Vennegoor, 
Patrick van Haren 
 
 

210126-01  
Corona/ 
Onderwijsresultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona/onderwijsresultaten:. 
• 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 
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. 

• DMR-en moeten instemmen met voorstel 
inzet NPO-gelden 

• 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. 

Overgang naar schooljaar 2021-2022: in 
voorbesprekingen voor rapportvergaderingen 
wordt niet alleen gekeken alleen naar cijfers, 
maar ook discipline voor plannen en andere 
zaken. De leerlingen worden niet afgerekend 
op lesstof die ze zich niet eigen konden 
maken, er wordt meer ingezet op leerdoelen. 
Hier gaan de gesprekken met de ouders, 
leerlingen en mentoren over. Bekeken wordt 
wat reëel is om als inhaalprogramma aan te 
bieden dit schooljaar en volgend schooljaar. 
Deze aanpak ook communiceren naar ouders. 
 

 
Patrick van Haren 
met pdmr 
Lyceumstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check met ETO-
groep 
 
 
 

210126-02 • Aansturing onderwijsontwikkeling primair 
proces: 

Patrick van Haren/ 
Ger Vennegoor 



Onderwijs-ontwikkeling 
primair proces 

• Vraag: wat wordt hiermee precies 
bedoelt? De B-stroom? 

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). 

210126-06  
Plaatsingsplan 

• 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.  

Bart ter Horst 
 

210301-03 
Portefeuilleverdeling 

• Portefeuilleverdeling adjunct-directeuren 
en locatiedirecteuren bespreken 

• 19 april: Portefeuilleverdeling in 
document visie op sturing aanpassen en 
opnemen in locatieplannen. 

DMR 
 
Patrick van Haren 
Ger Vennegoor 
 

210301-05 
Procedures en 
regelingen BB 

• Procedures en regelingen bovenbouw: 
examenreglement en regelingen 
examensecretariaat niet besproken in 
overleg 1 maart 2021. 

• Combinatiecijfer: hoe ga je monitoren, 
evalueren en dit in tijdpad uitwerken. 

• Vragen en opmerkingen op de stukken 
(combinatiecijfer, decanaat en 
coördinatoren, examenreglement) mailen 
aan Gert Schoeman; hij geeft de 
opmerkingen door aan Arna. 

• 19 april: Combinatiecijfer: monitoring, 
evaluatie uitwerken in tijdpad: eind 
schooljaar gereed. 

• Decanaat, coördinatoren, 
examenreglement: opmerkingen worden 
op dit moment verwerkt; eind van het 
schooljaar is er een publieksversie en een 
versie voor personeel gereed. 

• Regeling inhalen van toetsen: aanpassing 
van tekst: maatwerk bij aantoonbare 
goede reden of overmacht (niet allen bij 
ziekte). Zie ook examenreglement: 
bijzondere situaties (artikel 6). 
Instemming is verleend.  

Arna Roersma 

210301-07 
Procesbeschrijving 
taakuren en 
begroting 

• Is besproken tijdens het vooroverleg met 
het DB; hier wordt later op 
teruggekomen. 

DB/ Ger 
Vennegoor/ Patrick 
van Haren 

210301-08 
Lestijden schooljaar  
2021-2022 

• Nog ter instemming voorleggen 
• 19 april: ter instemming voorgelegd: 

instemming is verleend. 

Bart ter Horst  

210301-09 
Regeling inhalen 
van toetsen 

• In DMR-vergadering van 19 april 
voorleggen (na aanpassing tekst) ter 
instemming. 

Arna Roersma 



210301-10 
3e tijdvak eindexamens 

• Doorspreken hoe op te lossen met 
collega's; handelen naar richtlijnen vanuit 
SCC 

Vanuit stichting 
komen richtlijnen 

210419-01 
Benoemingen 

• Communicatie benoemingen teacher 
leaders en andere taken volgt voor de 
meivakantie. 

Patrick van Haren 
Ger Vennegoor 

210419-01  
Ter instemming 

• Bij het vragen van instemming voortaan 
de instemmingsbrief als bijlage aan het 
agendapunt toevoegen. 

Patrick van Haren 
Ger Vennegoor 

210419-03 
Rondvraag 

• Suus: Komen er meer herkansingen voor 
4H en 5V? Besluit is nog niet genomen. 
Onderzoeken of dit te organiseren is.  
 

Arna Roersma 
 
 

 

Besluiten/Instemming 

Nummer  Besluit/Instemming Actie door: 
210419-01 Actie-/besluitenlijst d.d. 1 maart vastgesteld Notulisten 
210419-02 Regeling BB: inhalen van toetsen  
21041-03 Lestijden schooljaar 2020-2021  

 


