Korte notulen MR 27 september 2018
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur
2. Mededelingen/info/ aanvullingen, wijzigingen agenda
Welkom voor twee mogelijk nieuwe LMR-leden locatie Penta
* Mededelingen van het College van Bestuur
Er is een substantiële groei van het aantal leerlingen op het DNC.
Voor de volgende MR-vergadering komt er een voorgenomen besluit wat betreft de samenwerking in
Beilen.
Sinds 25 mei 2018 is er de AVG; deze regeling heeft te maken met de privacy. Hiervoor moet een
functionaris aangetrokken worden. Een interne medewerker gaat deze taak 1,5 jaar uitvoeren.
Mededeling voorzitter MR: op 15 oktober overleg MR en Raad van Toezicht.
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Notulen MR-vergadering van donderdag 12 juli 2018

4
Schoolondersteuningsprofielen 2018-2022
MR AB art. 25
01 ISK
02 Penta
03 Quintus
04 Beilen
05 Aa en Hunze
06 Norg
Aan de rolstoeltoegankelijkheid zal in 2019 gewerkt worden dmv elektrische deuren.
De MR geeft een positief advies.
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Informatieve punten
01 DOVOC
Er is een brainstorm-bijeenkomst geweest op wo. 26 september 2018.
Er is een verlenging van de samenwerking tot 1 januari 2019. De huidige intentieverklaring is
aangepast. Voor de Kerstvakantie komt er een nieuwe intentieverklaring.
02 Werkgroepen (toegevoegd agendapunt)
Werkgroep Communicatie.
Werkgroep Activiteitenplan : agendastukken voorbereiden
Werkgroep Financiën.
Bovenstaande werkgroepen blijven in stand.
Er wordt gekeken naar wat belangrijke onderwerpen zijn: bijv. Devices.
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Rondvraag
Bij Quintus staan de schoolkosten op de website en op Penta niet.
Voor de examen -commissie zijn er 2 ouders nodig. Deze commissie heeft te maken met een klacht die
ontstaan is over het examen.
Hoe verloopt de keuze over het te kiezen device? Er is een overkoepelende werkgroep nodig om dit te
beoordelen. De deskundigen op de locatie nemen hierover een besluit. Hoe gaat dit met leerlingen die
overstappen naar een andere locatie?
Gaat de bekostiging veranderen en wat zijn de gevolgen. In 2020 komt er een nieuw
bekostigingsmodel. Sommige scholen gaan er dan op achteruit. Op dit plan is kritiek gekomen.
7

Sluiting om 20.18 uur

Met hartelijk groet,
Marly Vermuë

