DEEL MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
VERSLAG
Aanwezig:
Afwezig:

22 maart 2022 (op locatie)
17: 30 uur DMR – MT Overleg
Frank Out, Patricia Slump, Storm van der Linden, Arie van Rij en Tineke Wiarda.
Roberto Costantin, Sasja Alders, Jeffrey v Zanten, Marc de Haan en Amy van Hall

1.

Opening

2.

Mededelingen
MT
DMR

3.

Verslag en actielijst 25 januari 2022
Bijlage toegevoegd

Nav het verslag agendapunt 5 merkt FO op dat het MT secties heeft verdeeld onder MT leden en intensiever met secties
aan de slag gaat. Daarbij is ook expliciet aandacht voor het vergroten van de verbinding tussen de onder- en bovenbouw
docenten. Er worden interventies ingezet.
Nav verslag punt 8 wordt opgemerkt dat de surveillanten en de conciërge alert zijn op het handhaven van de
schoolregels.

4.

Corona
Verzuim
Gevolgen examenklassen zie agendapunt 8
Gevolgen onderwijs zie onderdeel npo-gelden agendapunt 9

MT geeft aan dat het inroosteren van extra uren (8-10 u) techniek in eerste instantie niet is gelukt maar dat is van
start gegaan. Nav de uitvraag aan 2e jaars hebben 13 leerlingen zich aangemeld voor de extra techniek cursussen.
2e jaars mail extra techniekcursussen 13 aanmeldingen. In kleine groepjes wordt gewerkt aan een werkstuk. De extra
uren worden vergoed uit de NPO gelden.
MT geeft aan dat er weer onderzoek over welbevinden in relatie tot corona is gehouden in maart 2022. Actie: MT
stuurt toe aan DMR. De score op Pesten weer aan de bovenkant vergeleken met andere scholen.. Suïcidale gedachten
1% onder regionale 26%. 4% in GGD regio heeft het laatste jaar een poging ondernomen. In de uitvraag heeft 1
leerling aangegeven een poging te hebben ondernomen. Actie: Rianne Schram zal eerstvolgende vergadering de
uitkomsten toelichten en de rol van de school en SOT-interventiemogelijkheden toelichten.

5.

STO (eerste agendapunt )
Status update
Daan Blasweiler licht de status van STO plannen toe. Elk profiel mocht een verlanglijstje inleveren.
In december 2021 is de verantwoording opgeleverd. TCV heeft van de 450.000 slechts 159 euro niet uitbesteed.
3 onderdelen: materiaalkosten , inventaris en middelen.
PIE (produceren, installeren en elektrotechniek) : Vernieuwingsslag: lasafdeling vernieuwt. 14 à 15 lasmachines (oude
lasmachines 17 jaar oud) . Jerry Zonneveld van PIE heeft een Holo-lens kunnen aanschaffen. Dat is een VR bril
simulator en maakt gebruik van augmented reality. Hiermee wordt ook verspilling van grondstoffen tegengaan.
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Mobiliteit en Transport: is er een speciale Lexus bmw i3 (onderwijs model met lage spanning) aangeschaft en
elektrische voertuigen als extra keuzevak geïntroduceerd.
Bouw Wonen Interieur: glas in lood geherintroduceerd.
Bij” Ontdek Velsen (openstellen voor omwonenden en ouders) “ krijgen de bezoekers ook inzicht in de nieuwe
materialen en ontwikkelingen binnen de deelgebieden.
Maritiem: sturing inrichting , tucker flats + bouwkeet/pipowagen.
Ruim 2000 basisschool leerlingen hebben kennis kunnen maken met technisch onderwijs 2000. Daarnaast is er een
PET Beverwijk en Haarlem georganiseerd.
De STO -gelden worden verdeeld per themagroep
Themagroep 1 Primair onderwijs.
De ouders moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor hun kinderen die voor de schoolkeuze staan.
Waaier primair onderwijs met aanbod van techniek onderwijs opgesteld
Techniek onderdeel laten uitmaken van het programma basis onderwijs (integreren en onderdeel maken van lessen)
Techport
Themagroep 2 Praktisch profiel oriëntatie
Loopbaan oriëntatie begeleiding. Kennismaken met de toekomst perspectieven middels een arbeidsmarkt.
NS, Johan Enschede Alliander aangesloten bij TCV en MCIJ om beeldvorming en techniek te laten bloeien.
Vellesan ook langsgekomen hotspot / techlab 5 zij-instromers opgeleverd.
Themagroep 3 keuzevakken en doorlopende leerlijnen
Drone techniek 1 en 2 (leerlingen kunnen Europees vliegbrevet) verzekering kostenpost. Flight zones brevet.
Hitte sensoren. Electrische voertuigen als extra vak en glas – in lood- is uitgebreid.
Themagroep 4 Programmatische aansluitingen vmbo - mbo
Vervolgopleidingen mbo [erkende verschillen] en versnellen van opleiding. Extra 3 dagen inboeken en snelcursus
2 leerlingen nu voordelen van kunnen ondervinden.
Er is nog niet direct een aanwas waarneembaar bij technische MBO opleidingen. Er zijn ook meer opleidingen
bijgekomen. Tussen de profielen wordt er ook hard getrokken aan de leerlingen. Installatietechniek is het minst
populair. Tekorten op arbeidsmarkt moeten worden opgelost door immigranten of herintreders kunnen oplossing
bieden. Ook de Tatasteel academy heeft met tekort aan instroom te maken.

APV (?) overleg . Subsidie is blijvend en toekomstgericht. Verdeelsleutel 100mio . Pot wordt verdeeld ook over MAVO
Techniek en Innovatief vakmanschap. Er wordt een samenwerking gezocht met technisch vmbo’s . TCV en MCIJ
grootste spelers. Er zijn 2 collega’s vrijgemaakt voor STO.
6.

Organisatieontwikkelingen
Bijlage Uitnodiging dialoog koersplan leidende principes Dunamare scholen 4 april 2022 (Alders, Slump en
half 11 half 1 Storm lokaal 101) Jelmer den Hertog, Arie van Rij.
Status vacature coördinator bovenbouw en toekomstige positionering
7 externe sollicitanten waarvan 5 geschikt en waarvan 2 met leidinggevende ervaring. Elk BAC-lid maakt een top
3 en vervolgens worden de drie uitgenodigd voor de 2e ronde waar het gesprek plaats vindt met de coordinator
onderbouw, Rob Hartman en Frank Out.

7.

PR / marketing activiteiten
Aanmeldingen aantal leerlingen
TCV 82 en MCIJ 10
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-

2 – 3 TCV zij instroom (10 twijfel)
Totaal 107 aanmeldingen te verwachten. Er zijn 99 examenleerlingen. De afgelopen jaren een groei
zichtbaar van 360 (jaar 2020?) naar 415 voor komend schooljaar. De aanmeldingen voor MCIJ vallen tegen
mede in relatie tot de enorme inspanningen die zijn geleverd door de docenten.
17 leerlingen die een wervende activiteit MCIJ hebben bijgewoond worden gebeld voor feedback over de
reden waarom niet is gekozen voor MCIJ. Opbrengsten van interviews zijn waardevol om volgend jaar nog
beter pr middelen te kunnen inzetten en de doelgroep te bereiken.

8.

Leerlingen
Bijlage a Erratum Examenreglement 21-22 Ter instemming
Aanpassingen in groen ivm gewijzigd overheidsbeleid corona gevolgen gericht op duimregel, extra tijdvak,
spreiding centraal examen over tijdvakken
Vorig jaar zonder maatregel 98% toch zelf geslaagd. 2 leerlingen hadden duimregel. Niet dramatisch
slechter. Sterk en weerbaar genoeg. Wel extra lesuren voor bijles, mentoren extra. Uren ingezet.
-

Bijlage b Rook-, alcohol-, drugs- en middelenbeleid 21-24
DMR geeft aan dat dit beleid instemmingsplichtig is in plaats van adviesplichtig zoals het beleid aangeeft
(p.2) . DMR hecht er ook waarde aan dat dit beleid wordt ingebracht in de leerlingenraad.
Inhoudelijk gezien heeft de DMR moeite met de volgende tekst:
Sinds 2020 is de school geheel rookvrij voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. Medewerkers roken bij voorkeur niet
tijdens werktijd en niet in het zicht van leerlingen of in de buurt van school. De school biedt medewerkers ondersteuning bij
het stoppen met roken.

De docenten hebben een voorbeeldfunctie. Het zou stelliger zijn de docenten tijdens werktijd te houden aan
de rookvrije school. Dus ook niet buiten het schoolplein al dan niet in het zicht roken. PS geeft aan dat
tijdens werktijd de school instructies mag geven over het rookverbod. Dat is in GGZ ook gebeurd. MT
ondersteunt dit uitgangspunt volledig en zou dit ook graag willen. MT gaat na hoe het zit met de formele
werktijden van de docenten bij Dunamare en of mogelijk is een rookverbod tijdens werktijd op te leggen.
De vraag is of er ook nog eigen tijd zit in rooster van de medewerkers.
-

9.

Bijlage c Keukenplan 21-22 (actiepunt vergadering 29 juni 2021) ter informatie nav afstemming corvee en
start lessen.
Punten zoals vorig jaar aangegeven door DMR zijn verwekt. Op basis van het lesrooster van de kinderen
wordt in de voorgaande week het zeunrooster vastgesteld. Dit rooster wordt op de daarvoor bestemde plek
opgehangen.

Jaarplan 2021-22 inclusief onderdeel NPO
MT licht stand van zaken doelstelling toe.
Bijlage jaarplan 2021-2022 inclusief NPO bijgevoegd
DMR vindt het jammer dat er geen statusupdate beschikbaar is gesteld. MT geeft aan dat volgende vergadering
er een stoplichten overzicht wordt toegelicht. DMR vraagt zich verder af wat de stijgende energieprijzen
betekenen voor de begroting voor dit jaar en komend jaar. De CVB heeft de opdracht gegeven in de begroting
22-23 een verdubbeling van de energiekosten te verwerken.
Subsidie STO
NPO verlengd door OC&W
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NPO periode achter de rug
100K doorschuiven naar komend jaar. Bijdrage per vmbo leerling bovenbouw is verhoogd. Er wordt onderzocht
om de NPO subsidie structureel te maken en de lumpsum te verhogen met een horizon van 3 jaren.
Differentiatie in les is een extra subsidie (200K per BRIN Nummer) en is aangevraagd en toegewezen.
Huisvestingskosten laten een beperkte stijging zien op de begroting van 7,5 mio. Formatie personeel is strak
ingericht. Duurzaamheid is nog niet direct een groot thema binnen de scholen.
10. Rondvraag
11. Sluiting
24 mei 2022
5 juli 2022
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.

220125 -

DMR benoemt Amy van Hall als lid van de DMR namens de leerlingen

220322 -

DMR stemt in met aanpassingen in het Examenreglement 21-22 opgenomen in het Erratum

Datum
vergade
ring
29/06
5/10
5/10

Actie

Actiehouder

Status

Keukenplan delen met DMR zodra definitief

MT

Ontvangen per mail
d.d. 1 feb 22 van MT

Uitkomsten OC&W sociale veiligheidsmonitor delen met
DMR
Visitatie rapport delen met DMR

MT
MT
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23/11

23/11
23/11
23/11 en
25/01

23/11
23/11
25/01

25/01
25/01
22/03
22/03
22/03

22/03

Profielschets voor nieuwe coördinator bovenbouw en
positionering wordt voorgelegd aan DMR. DMR wordt in de
gelegenheid gesteld input te leveren . 2 docenten in BAC
DMR leden schuiven aan bij ouderraad en vice versa
Afspraak inplannen met nieuwe SOT coördinator met
afvaardiging DMR
MT bespreekt ontstress plan voor leerlingen (hond, yoga) in
team bovenbouw 29 november en deelt uitkomsten met DMR
Bespreken in onderbouw (SA) en denktank vormen voor
suggesties waarin TW en PS zich aanbieden om mee te
denken
Status update doelstellingen jaarplan 21-22 delen met DMR
per eigenaar
MTO wordt voor de kerst uitgevoerd. Uitslag wordt gedeeld
met DMR
Beleid verdovende middelen agenderen DMR-MT

MT

Daan Blasweiler uitnodigen voor status update STO 22 maart
22
MTO aanbevelingen en interventies bespreken met PDMR
Interventies nav MTO agenderen eerstvolgende vergadering
Verdovende middelen beleid na input uit DMR-MT
vergadering 22/03 agenderen eerstvolgende vergadering
Landelijk Corona welbevinden onderzoek toesturen aan MT
en agenderen eerstvolgende vergadering en Rianne Schram
(SOT-coördinator) licht SOT en interventies toe
Rookverbod tijdens werktijd voor docenten. FO gaat na bij
Dunamare of rookverbod stelliger kan worden ingezet .
Volgende vergadering agenderen

DMR

DMR
DMR

Ontvangen per mail
d.d. 31 jan 22 van MT

DMR vergadering 24
mei 22

DMR

MT
MT
MT

Gereed geagendeerd
vergadering 25 jan 22
Ontvangen per mail
d.d. 2 feb 22
agenderen 22 maart 22
gereed

MT
MT
MT

besproken

MT

24 mei 2022

MT

