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Verslag van 23 november 2021  
Afwezig:  Marc de Haan   
Aanwezig: Frank Out, Sasja Alders,  Jeffrey v Zanten, Patricia Slump, Storm van der Linden, Arie van Rij 

en Tineke Wiarda.  

 
1. Mededelingen 

MT 
- Open dag groot succes. 103 leerlingen aanwezig . Doe-middag > 50 leerlingen.  
- SBS 6 Helden in het onderwijs.  2 leraren in zonnetje gezet de heren Jerry Zonneveld en Andre de Valk. 

Storm en Pleun als leerlingen er bij betrokken. 
DMR  heeft contact gehad met de ouderraad. De bedoeling is meer synergie te creëren tussen de beide 
raden. AvR schuift vanavond aan en een volgende keer een ouder van de ouderraad bij DMR en vice versa.  

 
2. Verslag en actielijst 5 oktober 2021 

Bijlage toegevoegd  
Inspectie focus op leskwaliteit MCIJ.  
Rianne Schram wordt de nieuwe schoolondersteuningsteam (SOT)- coördinator afkomstig uit de Jeugdzorg.  
 
8 zij-instromers. Vanuit collega-scholen is het makkelijker afspraken te maken over de kosten en het budget 
maar er is ook een zij-instromer uit bv Purmerend. Buiten  het samenwerkingsverband is het lastig om op te 
vangen zonder budget en vinden er voorafgaand veelvuldig overleg plaats. Uitgangspunt is dat de ontvangende 
school de zij-instromer niet kan weigeren.  
 

3. STO 
Status update projecten  
Daan Blasweiler is de coördinator STO. Declaraties 3e kwartaal nu op het programma.. Er wordt conform de 
begroting gedeclareerd.  
Een voorstel inzake verbeteren van de infrastructuur wordt voorgelegd aan de voorzitter infracommissie. Er is 
nog  100K ruimte. Uitgaves  > EUR  1000 moeten eerst binnen Dunamare worden goedgekeurd.  De komende 
periode zullen de middelen voor  techniek onderwijs onderbouw worden uitgebreid. Ook voor mobiliteit en 
transport zaken aangeschaft. Grote investering voor Hotspot 25/30 iPad voor groepen voor robotica lessen. 
Er is gestart met het keuzevak dronepiloot (drone met infrarood camera) voor inzet warmtestralendetectie.  
50 keuzevakken worden er aangeboden. Voldoende aandacht voor de leerlingen door middel van inzet van 
onderwijsassistenten, docenten en vrijwilligers.  De relatie met de bedrijven die lessen verzorgen is ook van 
onschatbare waarde.  
 
Tetrix komt elke woe-middag. 
Installatiewerk Noord-Holland en Alliander Elektrotechniek hebben aangeboden om lessen te verzorgen. De 
gedachte is ook dat de keuzevakken kunnen worden aangeboden door externe partijen die dit willen faciliteren. 
Win-win situatie voor zowel de leerling als ook de bedrijven. Samenwerking scholen en bedrijven werpt vruchten 
af.  
 
We zitten nu in het 3e  (vd 4 ) kalenderjaar van de STO. De begroting 2022 volgt. DUO controleert de begroting.  
Het plan uit 2020 moet worden uitgevoerd. Budget vanaf 2023 blijft gelijk. Verdeelsleutel STO is gericht op harde 
profielen. Het invoeren van de nieuwe leerweg kan nog gevolgen hebben voor de verdeelsleutel.  
 

4. Organisatieontwikkelingen 
Tijdelijke aanpassing Bovenbouwteam.  
Jelmer Hertog heeft aangegeven niet langer door te willen gaan als coördinator bovenbouw. Jelmer heeft wel 
leerlingzaken opgepakt.  Er wordt momenteel gewerkt aan het profiel voor de nieuwe coördinator bovenbouw.  
MT geeft aan dat uitgangspunt wordt iemand met onderwijservaring.  De DMR vraagt zich af waarom ervaring in 
het onderwijs per definitie een eis is.  Ook iemand van buiten het onderwijs met de juiste competenties zou 
moeten kunnen kwalificeren.  
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2 docenten nemen plaats  in BAC.  
 
Het is nu nog een taak maar welllicht gezien de toekomstige wijzigingen binnen het MT small wordt er gekozen 
voor een teamleider.   
 
Actie : MT legt profielschets coördinator bovenbouw en toekomstige positionering voor aan DMR  
 
Er is een nieuwe subsidie ter verbetering van heterogene brugklassen en met het oog op differentiatie.  Er is 2 
ton te besteden want er zijn 2 BRIN NUMMERS.  De gelden kunnen worden besteed aan mogelijke uitwisseling 
programma’s. 
** 
visitatieverslag 
Het verslag d.d. 29 september 2021 van de collegiale visitatie is toegevoegd.  Visitatie door collega’s van andere 
scholen. Omgang docent leerling is warm en aandacht voor individu. De uitkomst van de visitatie komt overeen 
met de NPO plannen die al zijn opgesteld. Er is verschil in werkwijze tussen de AVO vakken en de 
beroepsgerichte vakken, maar in het algemeen is differentiatie weinig zichtbaar. Verder ligt de focus op het 
creëren van een veilig werkklimaat en het welzijn van de leerling en minder op didactiek. Het onderwijs is docent 
gestuurd. In de theorieles zou de leerling meer gemotiveerd kunnen worden.  
 
Er is een groot verschil tussen de docenten onderling. De 6 rollen van de docent (leercoach) komt aan de orde in 
de studiemiddag. Flitsbezoeken, gericht op verbeteren van didactiek. De docent moet zich meer als coach 
ontwikkelingen.  De onderwijskwaliteit is wel goed beoordeeld.  
.  
De docent moet een coachende rol aannemen zodat ook de eigen verantwoordelijk van de leerling wordt 
gevolgd.  
 
De basisleerlingen scoren goed. Bij de GL is nog veel te behalen mede ook door differentiëren  
 
Veiligheidsmonitor   
DMR geeft aan bij het lezen van enkele uitkomsten zich wel zorgen te maken. Als je dit leest zonder enige nuance 
dan lijkt het alsof het een onveilige school is.  Op diverse items is de score hoger dan de landelijke benchmark. Zo 
voelen de meisjes zich niet veilig en lijkt er een pestcultuur aanwezig en liegen de uitspraken er niet om. De score 
wordt niet herkend door de leraren maar deze uitslag baart wel zorgen.  Onderstaande items worden onder 
andere besproken.  
 

• 9 % van de leerlingen (11) geeft aan dat er leerlingen in de klas een wapen mee naar school hebben 

genomen 

• Veel leerlingen ervaren dat spullen verstopt (35 %), vernield of beschadigd raken De score is op alle 

onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde. 8 tot 12 % van de leerlingen geeft aan ook werkelijk 

dingen verstopt, besmeurd of beschadigd te hebben.  

• Veel leerlingen ervaren dat spullen verstopt (35 %), vernield of beschadigd raken De score is op alle 

onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde. 8 tot 12 % van de leerlingen geeft aan ook werkelijk 

dingen verstopt, besmeurd of beschadigd te hebben.  

• 19 leerlingen voelen zich gediscrimineerd.  Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde en ook 

opvallend hoog, gezien het beperkt aantal jongeren met een andere culturele achtergrond. 

• 29 % geeft aan met opzet te zijn gestompt of geslagen. Ook voor duwen, pijn gedaan en laten 

struikelen zijn de scores boven het landelijk gemiddelde. 12% geeft aan iemand met opzet te hebben 

laten struikelen, 13% te hebben geslagen of gestompt en 16% heeft met opzet geduwd of geschopt.  
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• 12 leerlingen geven aan ongewenst te zijn betast en 5 leerlingen gedwongen te zijn tot seksuele 

handelingen. Onduidelijk in de vraagstelling is of dit specifiek over school gaat of in het algemeen.  

6% ( 8 leerlingen) heeft een ander ongewenst aangeraakt. 

• 6 leerlingen zeggen iemand verdovende middelen te hebben toegediend, 6 hebben gestolen van een 

ander, 6 hebben geweld gebruikt om te stelen en 5 hebben online gegevens van een ander gewist of 

gewijzigd.  

 
MT geeft aan de uitslag van de monitor met de  SOT-coördinator te hebben geëvalueerd. Er is optimaal aandacht 
voor pesten en de groep meisjes binnen TCV en MCIJ. MT geeft aan dat de vragenlijst te moeilijk en te lang was 
en het aantal leerlingen dat de vragenlijst heeft ingevuld laag is. Daarbij heeft een grote groep de vragenlijst zo 
snel mogelijk ingevuld. SOT steekt structureel een thermometer in het klimaat en de omgangsvormen tussen de 
leerlingen onderling. Er is peer to peer (P2P)support, en binnen KIC-lessen is aandacht voor pestgedrag en hoe je 
met elkaar omgaat. Verder zijn er gastlessen van HALT en GGD georganiseerd.  
 
MT stelt dat het verschil met de benchmark waarschijnlijk ook te verklaren is doordat 90% van de leerlingen op 
MCIJ en TCV een jongen is. De benchmark is daardoor gekleurd want jongens vertonen ruwer gedrag dan 
meisjes. Het MT herkent de scores dus niet en is van mening dat er  wel degelijk sprake is van een veilige 
leeromgeving. Deelname aan deze CBS uitvraag was eenmalig.  
DMR hoopt dat ondanks het geringe aantal leerlingen, de tijd en moeilijkheidsgraad het MT de uitslag niet naast 
zich neer legt en de nieuwe SOT-coördinator alert blijft op signalen net als het MT en de docenten.  
 
Een MTO verschijnt voor de kerst en na de kerst wordt deze in de teams verspreid en besproken.  
 
ACTIE DMR maakt graag kennis met de nieuwe SOT-coördinator Rianne Schram. 
 

5. Burgerschapsbeleid 
Burgerschap coördinator is SA die heeft de opdracht gekregen om burgerschapsvorming vast te leggen binnen 
beleid en te integreren in de lessen en niet alleen maatschappijleer. Ook kennis van actualiteit, maatschappelijk 
en sociaal politieke onderwerp en sociale vorming (gelijkheid, discriminatie, normen en waarden, acceptatie van 
andere samenlevingsvormen)  moet meer aandacht krijgen.  Afgelopen jaar was een opstartfase. Er ligt nu een 
burgerschapsbeleid met een Neo-republikeinse visie opgesteld door Jelmer Hertog en Sasja .   
Burgerschap is niet opgenomen in de lessentabel.  Het is juist ook de bedoeling dat burgerschap in alle vakken 
aan de orde komt en zodoende verweven zit in de diverse lessen. 
 
DMR is erg onder de indruk van het beleid en hoopt dat implementatie en integratie van burgerschap verder 
vorm krijgt. Daarbij ook tijd vrij maken voor actualiteiten, wereldproblemen en gelijkheid over alle lessen heen.  

  
6. PR / marketing activiteiten 

Zie mededelingen 
 

7. Corona 
Ontwikkelingen  
Bericht van Minister Slob. Mondkapjes worden weer geïntroduceerd evenals 1,5 meter.  Thuiswerken waar kan 
maar doel blijft om het fysieke onderwijs doorgang te laten vinden.  Er zijn momenteel 42 zieke leerlingen. Een 
docent zit in quarantaine.  
DMR vraagt of MT zich ondanks huidige berichtgeving dat de scholen open blijven zich wel voorbereid op 
thuisonderwijs en welke lessen er zijn meegenomen naar het nieuwe beleid.  
MT geeft aan dat thuisonderwijs niet de bedoeling lijkt en er geen apart beleid komt. Wel is gebleken dat hele 
klassen geen optie is.  Verder is de ICT werkgroep wel de online omgeving aan het voorbereiden en heeft deze 
commissie voorgesteld om in plaats van DISCORD nu gebruik te maken van TEAMS.  DMR lid geeft aan zelf sterk 
de voorkeur te hebben voor DISCORD en dat dat ook onder de leerlingen als erg prettig wordt ervaren.  
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DMR adviseert het MT om een werkgroep samen te stellen die aan de slag gaat met het opstellen van een plan 
zodat onderwijs beter tot zijn recht komt mocht covid weer tot gevolg hebben dat er thuisonderwijs moet 
worden gegeven. Daarbij ook aandacht voor de keuze van het online middel dat wordt ingezet met inbreng van 
de werkvloer.  
(In de week na dit DMR overleg heeft de ICT werkgroep na zorgvuldige afweging, besloten om verder te gaan 
met Teams.) 
 
 

8. Leerlingen 
Portfolioweek heeft weer veel gevraagd van de docenten. Verder waren er ook enkele geweldsincidenten en 
schorsingsgesprekken. Onder de leerlingen is meer agressiviteit waar te nemen met name in de bovenbouw. De 
leerlingen hebben korte lontjes.  Schoolhond misschien een idee? 
Ank ten Broeke heeft uit een bijeenkomst zorg coördinatoren ook teruggekoppeld dat de jongeren een jaar lang 
onvoldoende sturing hebben gehad en enkele minder zijn gesocialiseerd en dat uit zich dan op school. DMR stelt 
voor om met de teams na te denken over oplossingen om de jongeren weer te laten ontspannen en meer te 
socialiseren en te ontstressen. Wellicht is yoga, een hond of andere ontspanningsactiviteiten een optie. 
 
ACTIE:  MT bespreekt de mogelijkheden voor ontstressen voor de leerlingen in de  teamvergadering  van de 
bovenbouw as. maandag 29 november 21. 

 
9. Vakantierooster 2022-2023 

Bijlage ter instemming 
PO vakantieperiode verschilt met  VO dat is gezien de examenperiode de enige mogelijkheid.  
DMR stemt in met het vakantierooster 22-23. 
 
 

10. Jaarplan 2021-22 inclusief onderdeel NPO 
Alle doelstellingen worden uitgevoerd. Jelmer blijft punten uitvoeren zoals oorspronkelijk de bedoeling was in 
zijn rol als coördinator bovenbouw.  
Actie:  Een volgende keer kan een update aan de hand van de doelstellingen worden geagendeerd. 
 
             

11. Functiemix    
Bijlage toegevoegd  ruimte voor 3 LC  
DMR stemt in met functiemix en de uitbreiding naar 3 LC docenten.  
 
 

12. Rondvraag 
Sasja Alders vraagt toestemming om zowel lid te zijn van de examencommissie en DMR. Bij onderwerpen die 
verband houden met de examencommissie zal Sasja zich onthouden van stemmen.  Sasja is van grote waarde 
voor beide organen.  
DMR gaat akkoord met deelname van Sasja in zowel de examencommissie  als de DMR.  
 
 

13. Sluiting 
 

PM volgende vergadering d.d. 25 januari 2022 

 

15 maart 2022 

24 mei 2022 

5 juli 2022 
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Besluiten  

211005 

- Benoeming nieuw lid  DMR Roberto Costantin 
- Benoeming nieuw lid DMR-personeel: Sasja Alders (docent en sectie vz maatschappijleer)  en Marc de 

Haan  (docent NASK) 
- DMR stemt in met lessentabel en geplande onderwijstijd. 
- DMR stemt in met het Examenreglement  2021 -2022 (reeds per mail) 
- DMR stemt in met het (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting AVO en PWS Cohort 21-23 (reeds per 

mail) 
- DMR stemt in met (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting Profielmodulen en keuzevakken 21-23 

TCV en MCIJ (reeds per mail).  
- DMR stemt in met schoolgids 21-22maar zou wel graag qua vorm en lay-out in de toekomst wijzigingen 

zien.  
2111223 

-  
- DMR stemt in met het vakantierooster 22-23 
- DMR stemt in met de functiemix en uitbreiding naar 3 LC docenten.  
- DMR gaat akkoord met deelname Sasja Alders in examencommissie. Bij documenten die verband houden 

met de examencommissie zal Sasja zich van stemmen onthouden.   
-  

Datum 

vergade

ring 

Actie Actiehouder Status 

29/06 Keukenplan delen met DMR zodra definitief MT  

5/10 Uitkomsten OC&W sociale veiligheidsmonitor delen met 

DMR 

MT  

5/10 Visitatie rapport delen met DMR MT  

23/11 Profielschets voor nieuwe  coördinator bovenbouw en 

positionering wordt voorgelegd aan DMR. DMR wordt in de 

gelegenheid gesteld input te leveren . 2 docenten in BAC 

MT  

23/11 DMR leden schuiven aan bij ouderraad en vice versa  DMR  

23/11 Afspraak inplannen met nieuwe SOT coördinator met 

afvaardiging DMR 

DMR  

23/11 MT bespreekt ontstress plan voor leerlingen (hond, yoga)  in 

team bovenbouw 29 november en deelt uitkomsten met DMR  

MT  

23/11 Status update doelstellingen jaarplan 21-22 delen met DMR 

per eigenaar 

MT   

23/11 MTO wordt voor de kerst uitgevoerd. Uitslag wordt gedeeld 

met DMR  

MT  gereed 

 
 

 


