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Aanwezig: Martin Meulenbeld, Wouter Oortman, Rita Grunder, Katja Elshuis, Annemiek Huizinga, Ralph Genang, 
Ineke de Bruin, Pim Koegler, Jadé de Lat, Laura Bloemen, Kira Kok, Patrick van Haren, Arna Roersma, Monique 
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Afwezig:  

 

Nummer  Besluit/Instemming 
210920-1 Procedure PTA 
210920-2 Publieksversie regelingen bovenbouw 
210920-3 Schoolgids 

Nummer Datum Wie Wat Wanneer 
afgehandeld 

210301-5 April 2021 SL Monitoring/evaluatie: combinatiecijfer: DMR informeren hoe 
en aan de hand waarvan ga je monitoren en tijdpad bekend 
maken van monitoring en evaluatie. 

Oktober ‘21 

210615-1 Juni 2021 SL, 
Ontwikkelgroep 

F&M: 
Monitoring: inrichting monitoring (criteria) en tijdpad 
benoemen zodat ouders ook mee kunnen praten. ‘Handleiding’ 
voor ouders opstellen m.b.t. begeleiding van hun kind binnen 
het FM-traject. 

 

210615-2 Juni 2021 Emmily Project mentoraat: Emmily informeert over vervolg. Aandacht 
voor informatievastlegging leerlingen en informatievoorziening 
hierin. Opnieuw agenderen in oktober ’21.  

 

210515-5 Mei 2021 SL NPO-gelden en onderwijsresultaten: invlechten in FM, 
aanvulling op sociale component. Achterstanden bij leerlingen 
leeft onder de ouders. Ouders/ll/collega’s meenemen hoe we 
hiermee omgaan. Agenderen in schooljaar ’21-’22: iedere 
vergadering ter info/advies/instemming. 

Doorlopend 

210920-1 20 september  Sec Uitnodiging voor de startbijeenkomst op 29 september a.s. 
wordt verzonden door secretaresse. 

Voor 29 
september 

210920-2 20 september Allen Publieksversie regelingen bovenbouw: de nieuwe instemming 
is gegeven i.v.m. de wijziging omtrent het vak ANW. ANW wel 
verplicht stellen voor overstappers 5H naar 5V. Noot: 
wettelijke eisen altijd opvolgen, vertrouwen uitgesproken dat 
hier vanuit gegaan moet kunnen worden. Vergaderstukken 
zorgvuldig voorbereiden.  

 
 
 
 
Doorlopend 

210920-3 20 september Arna Vakhavo: later stadium terug op agenda: eerst ter info, 
daarna ter advies/instemming. Het is nu nog een module 
onder het vak NLT. We doen mee in de ontwikkellijn van 
SLO SLO ontwikkelt het tot een vak en legt voor bij de 
inspectie. Indien wij het als vak gaan inzetten dan in april een 
‘beslismoment’. DMR blijven informeren en opnieuw 
agenderen wanneer er meer informatie is.  

Mei 2022 

210920-4 20 september SL, Harm 
Peters 

Luchtkwaliteit/ventilatie: de vijf criteria vorig schooljaar 
opnieuw inzichtelijk maken en voortschrijdend monitoren. Ook 
metingen verrichten in pauzeruimtes.  

Doorlopend 

210920-5 20 september SL Buitenlandse reizen: volgende DMR-vergadering op agenda. Oktober ‘21 
210920-6 20 september DB/SL 29 september: opiniërend: onderwerpen bij een mogelijke 

opleving van Corona bespreken. 
29 september 
‘21 

210920-7 20 september SL Communicatie over 40-minutenrooster naar 
ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s (zie ook jaarrooster 
website). 

September 
’21 z.s.m. 
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