
 

 

DMR-vergadering dinsdag 28 juni 2022  

Openbaar verslag 

 

1.  Opening en mededelingen   

− update verkiezingen DMR/CMR  

− welkom nieuwe leden, Robin Hooijberg (DMR) is aanwezig; Boudewijn de 

Bont (CMR) is aanwezig 

− examens voorlopige resultaten 

− vacature deelschoolleider 

 

2. Verslag van de vorige vergadering d.d. 31 mei jl.  

Er zijn geen opmerkingen. 

 

3. Formatieplan  

Er is ingestemd met het formatieplan 2022-2023. Met een opmerking over de ondersteuning van de 

deelschoolleiders: de inrichting met leerjaarcoördinatoren wordt nog niet genoemd. Daarnaast werden 

er vragen gesteld over de inrichting van de mentoruren op Kiemm vs de coachuren op MML. Huseyin 

heeft uitgelegd dat het coachuur op het MML een taakuur is en op Kiemm niet omdat we daar 

geoormerkt geld krijgen vanuit het samenwerkingsverband. Er zijn uitzonderingen, maar op Kiemm 

kost het mentoraat doorgaans meer inspanning dan op havo/vwo.   

  

Los van het formatieplan, dus zonder toekenning van uren, is een wens een lijst van taken en 

werkgroepen, net zoals Kiemm heeft opdat mensen elkaar kunnen vinden en (nieuwe) docenten 

weten welke taken er zijn. In de gesprekscyclus kan de lijst goed dienstdoen bij de PIP. 

 

 

4. Concept jaaragenda 2022 – 2023  

De DMR heeft de conceptjaaragenda weer onder de loep genomen. De volgende opmerkingen en 

suggesties werden gedaan: de verdeling van de studiedagen bij voorkeur zoals afgelopen jaar 

voorafgaand aan de toetsweken, maar afwisselend op ma, di, woe, opdat zoveel mogelijk collega’s de 

studiedagen kunnen bijwonen. Hieraan gerelateerd vroegen enkele aanwezigen aandacht voor 3 

havo bij hun mogelijke deelname aan de M-dagen. De pilot in de bovenbouw viel erg goed!  

  

In de onderbouw staan de driehoeksgesprekken van periode 1 pas na kerstvakantie gepland. Al 

puzzelend werd de DMR enthousiast over een planning van de driehoeksgesprekken vóór het 

rapport, dus tussen de leerlingbespreking en het rapport. De leerling staat centraal immers. De 

reflectie uit het driehoeksgesprek kan mee naar de rapportvergadering.  

  



De projectweek en werkweek van leerjaar 2 in periode 2 vallen samen, klopt dat? Voorheen was er 

een voorbereidingsweek en werkweek.  

  

Het idee van een projectweek ná of eventueel voor de meivakantie valt ook heel goed. Met in die 

week een coachdag voor die leerlingen die het nodig hebben en/of willen om de eindspurt goed in te 

gaan. Aan het eind van het schooljaar zijn dan nog 1 max 2 reparatiedagen nodig in plaats van 3. Een 

belangrijke wens bij de projectweken is ook ze (de thema’s) te herhalen, om er meer uit te leren 

halen.  

  

De MSA brede leernetwerken staan er nog niet allemaal in > om deelname te faciliteren moeten we 

het rooster erop aanpassen. 

  

De WBS-weken toevoegen nog; KetiKoti ook! 

Instemming met de jaaragenda volgt in de volgende vergadering op 4 oktober.  

 

5. Uit de CMR 

− montessorivoorrang  

 

De montessorivoorrang kwam aan de orde. De Amsterdamse schoolbesturen zijn erover in gesprek. 

MSA-bestuurder Alle van Steenis vroeg om de stemming in de DMR’en. Tijdens de nabespreking is 

unaniem voor 100% afschaffing van de montessorivoorrang gestemd. Hoe kunnen we anders een 

school voor álle Amsterdammers zijn! 

 

 

6. Schoolgidsen  

Opmerkingen bij de schoolgidsen zijn welkom bij Marije. Vaststelling ervan doen we in de volgende 

vergadering op 4 oktober.  

 

7. Rondvraag 

 

8. Activiteitenplan DMR  

Jaarverslag DMR 

Taakverdeling DMR, voorzitter, secretaris 

Shula Brouwer is herkozen tot voorzitter van de DMR; 

Marije Klopper is herkozen tot secretaris van de DMR. 

DMR-jaaragenda 2022-2023  

Invulling DMR-studiedag 11 oktober 

Invulling vacatures DMR en CMR 

 



Na verkiezingen is ouder Avelino Fernandez Boullosa voor een plek in de DMR verkozen: vader van 

Nora uit de havobrugklas van Kiemm. Samen met Hayriye Karaca, moeder van Fatih en Hüma en 

samen met leerlingen Anneleen Lindström en Orhan Aydin, vormt hij nu de ouder-leerlinggeleding.  

De DMR nam afscheid van Ineke en Naomi – dank dank - en ouder Benno van Tilburg was ook voor 

het laatst omdat zijn zoon geslaagd is! Benno blijft aan als voorzitter van de CMR en wordt lid van de 

DMR van het IVKO. 

In de CMR worden we volgend jaar vertegenwoordigd door leerling Dorien de Haan en ouder Diane 

Steinhaus Karelse. Diane is de moeder van Elliot uit 1VH1. Vanuit het personeel: Chris van den Berg 

en Boudewijn de Bont. Boudewijn laat zich tijdens zijn verlof vervangen door Shula Brouwer. Geen 

andere kandidaten, dus geen verkiezingen voor de CMR.  

 

De volgende vergadering van de DMR is op 4 oktober 2022 

 

 


