
 
   
 

 
 
Aanwezig:  SNM   
Aanwezig OR:  Haike, Herbert, Nicol, Simone, Reino, Irma, Dick  
Aanwezig P-DMR:  OTN (voorzitter), LER, HEG, ZUA (notulist),  
Afwezig m.k.:  SUM, LEB, PIH en ROE.  
 
Opening 
De leden van de PrO sluiten om 20.00 uur aan bij de vergadering.  
OTN opent de vergadering om 19.03 uur met een voorstelrondje. Er zijn 3 nieuwe leden 
in de ouderraad.  
 

19.00 tot 20.00 uur - Begroting  
 
Leerling-prognoses 
In de komende jaren komen er veel minder leerlingen binnen. Met name de locatie 
Potskampstraat krijgt met een grote krimp te maken. Dit heeft deels te maken met 
onderbouw die naar de Thij gaat.  
 
Nieuwe bekostigingssysteem vanaf 2022 
Een vast bedrag per vestiging (€ 113.500) 
€ 7.766 – onderbouw en bovenbouw vmbo GTL, havo en vwo 
€ 9.137 – PrO en bovenbouw vmbo BB en KB 
 
NPO gelden 
Er is veel geld beschikbaar gekomen voor de achterstand bij leerlingen. Dit geld is 
bijvoorbeeld ingezet voor het verkleinen van de klassen, extra handen voor de klas 
etc. Het geld is voor de komende 2 jaar beschikbaar en daarna vervalt het. Het is 
geen structureel geld.  
 
Sterk Techniek Onderwijs (STO) 
STO-project is met 7 maanden verlengd. Ongeveer 850.000 euro per jaar. De gelden 
worden structureel, maar omvang en voorwaarden zijn nog onduidelijk. Van dit geld 
is bijvoorbeeld het technolab gebouwd en zijn er instructeurs aangenomen ter 
ondersteuning van de praktijklessen.  
 
Meerjarenbegroting 
De begroting van 2022 eindigt in groene cijfers. In de jaren daarna zal het in de rode  
cijfers eindigen. Afhankelijk van de bijdrage STO en/of NPO gelden zullen de 
begrotingsjaren er beter uit gaan zien.  
 
Interne afdracht 
Dienst Ondersteunende Services (DOS): 5,6% van de rijksbijdragen gaan naar DOS. 
Centraal: 1,30% van de rijksbijdragen gaat naar Rectorsbureau. 
Stichting Carmel College (SCC): 7,6% van de rijksbijdragen naar de Stichting.  

Notulen DMR  
 

Datum:  Dinsdag 9 november 2021 
Tijd:   19.00 – 21.00 uur 
Ruimte:  lokaal 106 



 
   

 
20.00 tot 21.00 uur – DMR overige zaken 
 
1. Vaststellen agenda. 

Agenda is akkoord. 
 

2. Vaststellen notulen 15 juni 2021  
SNM: het LO-shirt op de leermiddelenlijst i.p.v. vrijwillige ouderbijdrage.  
 

3. Mededelingen 
SNM: Afgelopen periode is de jury van de excellente school op bezoek geweest en 
de inspectie is geweest. De inspectie heeft een ‘goed’ gegeven.  
Ziekteverzuim op de locatie Potskampstraat is ongeveer 3,5%. 
 

4. Open Huis 
Woensdag 26 januari 2022 is het Open Huis voor de bovenbouw van de PKS. Er 
worden op dit moment 2 scenario’s uitgewerkt door communicatie. 
1. Op locatie, bezoekers met QR code en tijdsloten, maximum aantal bezoekers, 

vaste looproute en 1,5 meter afstand houden. 
2. Online, zoals afgelopen schooljaar.  

 
De volgende DMR vergadering staat op 25 januari, maar dan is ook Open Huis van 
een andere locatie. DMR vergadering verplaatsen – ZUA/OTN 

 
5. Update corona (achterstanden/thuisonderwijs) 

Vorige week zijn we gestart met omgangsvormen, maar er heerst op dit moment 
onrust in de school. Leerlingen weten niet goed meer hoe ze moeten plannen, 
organiseren en ook het leren leren is een probleem. De motivatie is bij een aantal 
leerlingen ver te zoeken.  
Er wordt extra NPO geld beschikbaar gesteld voor de normen en waarden en de 
omgang met elkaar, respect hebben voor elkaar.  
 
Actie: TCC ouderacadamy: kunnen alle ouders/verzorgers bericht krijgen hierover, 
zodat ook thuis hier aandacht aan besteed kan worden. Nicol neemt contact op 
met de ouderacademy.  
 

6. Lesuitval of vervanging (bij zwangerschapsverlof/afwezigheid) 
In de vaste voet van het personeel zit 5 uur in voor waarneming van uitgevallen 
lessen. En er zijn collega’s die nog ruimte hebben in hun normjaartaak. Deze 
vraag ligt nu bij de P-DMR ter advisering.  
 

7. Besteding NPO gelden 
Is besproken tijdens de presentatie van Corné over de begroting.  
Alle NPO gelden worden onderbouwd door de directie. Dit gaan alle directies van 
de locaties doen en moet worden aangeleverd bij Corné. De NPO uren worden 
geëvalueerd door de Teacher Leaders.  
 

8. Communicatie 
De ouderraad heeft contact gezocht met de ouderraden van de andere locaties. 
De ouderraad van de locatie PKS heeft nu 2x contact gehad met locatie Losser. Er 
wordt geconstateerd dat er heel veel gecommuniceerd wordt via de mail. Ouders 
krijgen teveel informatie, helemaal als je meerdere kinderen op verschillende 
locaties hebt zitten. Nicol stuurt het overzicht vanuit de ouderraden.  
24 november 2021 bericht naar communicatie. 
Reactie communicatie: 



 
   

We zijn op de hoogte van de communicatiewijze en -hoeveelheid en we weten dat daar 
echt iets in moet veranderen. Daar is op de achtergrond al veel werk in verricht door ons. 
Op dit moment wordt er op stichtingsniveau een voorstel besproken voor een Carmelbrede 
uitrol van een communicatietool/app om beter te communiceren met ouders en leerlingen. 
Het in gebruik nemen van zo’n tool/app gaat echter niet van de een op de andere dag. De 
verwachting is dat we daar volgend schooljaar op overgaan.  
 
Ik benadruk dat het plan nog niet is geaccordeerd en dat de implementatie ook een 
verwachting is. Het heeft in ieder geval wel hoge prioriteit, zeker bij TCC. Als dit niet 
stichtingsbreed wordt uitgevoerd, dan gaan we het TCC-breed doen. 

Het verzenden van mail vanuit een uniform mailadres voor de PKS gaan we even 
uitzoeken. 

  
9. Begroting (instemming) 

10 leden van de DMR stemmen in met de begroting.  
 

10. Rondvraag 
Herbert: heeft de verhuizing van de PKS naar de Thij consequenties voor de OR. 
In eerste instantie niet, maar over een aantal jaar wel. Dan hebben de ouders van 
PKS minder lang (2 jaar) zitting in de Ouderraad. T.z.t. overleg met locatie de Thij 
hierover.  
Ouderraad vaker laten meedenken, diploma-uitreikingen etc.  
OR uitnodigen bij HBR voor een lunch – OTN. 

 

Sluiting 
OTN sluit de vergadering om 20.54 uur. 


